
دفتر تیلیفونیباز هم آب اصفهان تهدید شد
 یه اصفانی

با تصمیم واگذاری نیروگاه تونل دوم کوهرنگ
درد ما این است که هنوز 

درگیر سدها مانده ایم 5
کنسرت موسیقی ایرانی را با 

کمانچه نوازی معاصر بشنوید    127
همسرداری و روابط 

12مریخی ها و ونوسی ها

 برخورد با دانه درشت ها 
باعث اعتماد مردم می شود

روزی روزگاری، پشت 
کوه های بلند

قلیان، سیگاری در ابعاد 
بزرگ تر

رد پای  اختالس گران در 
توسعه شهرک محمودآباد

جیره بندی نشدن آب 
آشامیدنی حداقل لطف

 به مردم اصفهان است 

ساخت مصلی
 ربطی به اوقاف ندارد

 علیرضا ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان گفت: هی��أت امنایی 
مسئول ساخت مصلی اصفهان است و ساخت مصلی به اوقاف ربطی 
ندارد.  وی با اش��اره به این که مصالی اصفهان ج��زو پروژه های مهر 
ماندگار نیس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر منبع مالی مشخصی 

برای ساخت مصلی در نظر گرفته...

با فشار مس��ئوالن و نمایندگان چهارمحال و بختیاری، نیروگاه تونل دوم کوهرنگ 
در آستانه واگذاری به چهارمحال و بختیاری است. در حالی که توان،  وقت و انرژی 
مس��ئوالن، کش��اورزان و مردم اصفهان در س��ال های اخیر در برهه هایی از زمان 
 صرف  معضل کم آبی در اس��تان اصفهان ش��ده اس��ت، این روزها حاشیه های آب

 با تصمیمات عجوالنه،  خود را به متن کشانده و ...

8دریغا ای دریغا ای دریغا
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تالش برای نجات 80 واحد تولیدی 
بحران زده

 این روزه��ا غالمعلی قادری ک��ه  مدیری��ت اداره عریض و طویل 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان را بر عه��ده دارد، با 
دغدغه های بسیاری برای ایجاد فضای اشتغال، پیگیری مطالبات 
کارفرمایان و کارگران، دغدغه های پیش روی س��رمایه گذاری و 
بهره مندی از 450 تا 500 شرکت هولدینگ شستا رو به رو است. 
قادری روز گذشته در نشست خبری حاضر شد و درباره مهم ترین 
چالش ها، اقدام��ات و برنامه های زیرمجموع��ه تحت مدیریتش 

 س��خن گفت. قادری با اش��اره به اظهارات رهب��ر معظم انقالب  
 رییس جمهور و خواس��ته ه��ای مردم، اش��تغال را مه��م ترین 
خواسته ای دانس��ت که باید به آن رسیدگی ش��ود و در این باره 
گفت: متأس��فانه متولی امر اشتغال هنوز مش��خص نیست، ولی 
اگر ما متولی هستیم، باید زیرس��اخت ها برای برنامه ها و اهداف 
ما فراهم شود و دیگران نیز با هر سهمی که بر عهده دارند، ایفاگر 

4نقش خود باشند و...
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برزیل لبخند می زند

کمتر از چهار روز دیگر رقابت ه��ای گروهی10 تیم 
برتر قاره آس��یا برای صع��ود به ج��ام جهانی 2014 
برزیل آغاز می ش��ود و تیم ملی ایران در اولین بازی 
خ��ودش در گ��روه اول که ب��ه نوعی حس��اس ترین 
بازی ایران در بازی رفت هم هس��ت، باید در تاشکند 
به دیدار ازبکس��تان ب��رود. به هرحال بع��د از صعود 
نکردن به ج��ام جهان��ی 2010 آفریق��ای جنوبی با 
 علی دایی و افش��ین قطبی و در ادام��ه حذف از جام 

ملت های آسیا، مسئوالن ورزش ایران ...
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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آگهی مزایده
اداره كل آموزش و پرورش استان در نظر دارد 

از  اسقاطی  اموال  قانون محاسبات عمومی در منطقه سامان مقداری  ماده 112  برابر 
قبيل

کامپیوتر، رادیو ضبط، پلی کپی، ماشین تحریر، گوشی تلفن، بخاری نفتی، بخاری 
گاز سوز، میز و نیمکت، میز آموزگار، منبع نفت، صندلی معلم، صندلی دانشجویی 

و...
را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم می توانند تا تاريخ 91/3/31 
جهت بازديد از اموال همه روزه به جز روزهای تعطيل از ساعت 12-8 صبح به اداره 
آموزش و پرورش منطقه سامان مراجعه و يا با شماره تلفن 3525255 و 3525755 

تماس حاصل نموده و در صورت تقاضا درخواست كتبی خود را ارائه نمايند.

اداره روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

نوع موضوعشماره
بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

193/157/000جاریمزايده فروش مزرعه و باغ صفادشت خوانسار91-1-97

72/500/000جاریمناقصه خريد، نصب و راه اندازی دو دستگاه بلوئر هوادهی تصفيه خانه فاضالب جنوب91-1-98

مساحت عرصه آدرس ملکشماره پالک ثبتیردیف
به متر مربع

مساحت 
تقریبی اعیان 

مترمربع

قیمت پایه 
مالحظات)ریال(

 اصفهان-خیابان طیب ،کوچهشش دانگ پ13فرعی 3145 اصلی1
آپارتمان مسکونی 104/67714000000قدرالسهم مشاعیحق شناس،بن بست امین پ 43

)طبقه اول مجتمع(

اصفهان-خ مشتاق اول -ک سپهر- شش دانگ 60و42و24736/22
آپارتمان مسکونی 2806000000حدود 115مشاعیمجتمع سپهر پ 53

)طبقه 5(

شش دانگ 2440فرعی از 15190 3
اصلی مفروض از 1278

اصفهان –خیابان احمد آباد خ مهرگان 
دوطبقه مسکونی4313000000حدود282/67388کوچه شادکام پ28

اصفهان –اتوبان چمران ،خ آل محمد ششدانگ 413900/8039
طبقه دوم57/9457/94881600000نبش بن بست الله ساختمان 135

)دفتر کار(

اصفهان –اتوبان چمران ،خ آل محمد ششدانگ 8040و 513900/8036
طبقه دوم و همکف 7/6656/74822730000و49/08نبش بن بست الله ساختمان 135

)دفتر کار(

اصفهان – خ برازنده مجتمع مسکونی ششدانگ 2387و15182و63077
طبقه چهارم 136/251143000000و136/257/34و 7/34فرهنگیان بلوک Bفردوسی 2

)مسکونی(

اصفهان –امام خمینی  خ بسیج کوچه ششدانگ 775/253
همکف و طبقه اول      331/33491227900000شهید مطهری انتهای  بن بست نسیم

)مسکونی(

شاهین شهر گلدیس فاز 4 خ سلمان ششدانگ 8301/37608
همکف و طبقه اول 2232501080500000فرعی 9شرقی پالک 31

)مسکونی(

لنجان خیابان توحید خیابان ابن سینا ششدانگ 973/1670
همکف و طبقه اول 208/8240544320000پالک 20

)مسکونی(

اردستان –شهرک شهید طبا طبائی نژاد ششدانگ 108و101/7191
همکف و طبقه اول 198/5833000000 و30043/5- خ شهید رجایی کوچه ساحل غربی

)مسکونی(

یک طبقه مسکونی3964601331400000سمیرم خیابان فلسطین جنب کمیته امدادششدانگ 111/2666

یک طبقه مسکونی  301300000000+238/5142شهر بادرودنبش خیابان شهید منتظریششدانگ 4451و12159/620
30مترمغازه

سه طبقه مسکونی1682401426850000کاشان نبش خیابان بخارایی پالک 99ششدانگ 1345/404/3342

شاهین شهر _   سعدی جنوبی - فرعی ششدانگ 14301/60116
طبقه 2 مسکونی85/10853000000مشاعی1غربی - پ 32

زمین1791/594500000طلقاردستان _  دشت کبودان1521976

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده فروش مزرعه و باغ صفا دشت 
خوانسار و از طریق مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه بلوئر هوادهی تصفیه خانه فاضالب 

جنوب را مطابق جدول زیر انجام دهد.

نام مزایده گزار: بانک انصارـ   مدیریت شعب استان اصفهان
موضوع مزایده : امالک تملیکی 

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش 
واریزی به مبلغ 50/000 ریال به حـساب 14-2831-  1401 )قـابل پرداخت در کلیه شعب بانک انصار ( بنام دایره اداری 
و پشـتیبانی بانـک انصار استان اصفهان به آدرس اصفهان – خیابان شمس آبادی – نبش کوچه باغ جنت – طبقه 

اول – دایره اداری وپشیبانی مراجعه نمایند.
الف : مهلت دریافت اسناد تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه1391/3/25

ب : مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 1391/3/31
ج : هزینه های برگزاری مزایده ، چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

جهت کسب اطالعات بیشتردر ساعات اداری با شماره 2348100 - 0311 تماس حاصل فرمایید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد مزایده و مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/03/20
گشایش پاکات مزایده و مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/03/21
WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مزایده و مناقصه: پايگاه اينترنتی

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مزایده و مناقصه

آگهــی مزایــده عمومــی

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان



چهره روزيادداشت

متهمان اصلی اتهاماتشان 
را انکارکردند

متهم��ان اصلی پرون��ده اختالس ب��زرگ از بیم��ه در جری��ان آخرین 
دفاعیات خود تمام اتهاماتش��ان را ان��کار کردن��د.»غ- و« متهم ردیف 
چه��ارم پرونده اخت��الس از بیم��ه در آخرین دفاعیات خود در جلس��ه 
 روز گذش��ته گف��ت: آق��ای »د- س« در دفاعی��ات خود مدعی اس��ت 
صد میلیون تومان به من داده اس��ت؛ اگر مس��تندی در این رابطه دارد 
 ارای��ه کند، همچنی��ن ادعا کرده همس��ر من با نوش��تن نام��ه ای به او، 
15 میلیون تومان اخاذی کرده است، اگر این موضوع صحت دارد چطور در 
برابر دریافت این پول هیچ مدرکی را از همسرم نگرفته است؟ کل دارایی 
من صدمیلیون تومان نیست. وی افزود: آقای »د- س« قبل از افشای این 
ماجرا به من می گفت که شرکت بیمه چاه نفت است و تو خیلی ابله هستی 
که با ما همکاری نمی کنی. من ماجرای اختالس از بیمه را فاش کردم و در 
این مدت، همکاری نزدیکی با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات داشتم. 
هیچ کدام از اتهامات خود را قبول نداشته و نه تنها چیزی را جعل نکرده ام، 
بلکه مالی را هم از بیت المال به نفع خود به دس��ت نیاورده ام. حتی قبل 
از دستگیری ام، متوجه جعل امضای خود از سوی فردی شده و با کمک 
پلیس آگاهی، اعضای یک شبکه جعل را شناسایی و دستگیر کردیم. در 
ادامه دادگاه، قاضی از»ب- ک« متهم دیگر پرونده خواست به دفاع از خود 
بپردازد که او در آخرین دفاعیاتش با رد اتهامات خود در کیفرخواس��ت، 
گفت: حرف های زده شده درباره من درست نیست. شما شخص اصلی را 
نتوانستید بگیرد که نمی دانم او کیست و حاال من باید در برابر این اتهامات 

پاسخگو باشم.

فقط س��ه روز پیش از آن که عن��ان برای دومین ب��ار از زمان 
عهده دار ش��دن مس��ئولیت اخیر خود به عنوان نماینده ویژه 
دبیرکل س��ازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور س��وریه 
وارد دمشق شود، حمالت تروریستی در منطقه »الحوله« در 
 شهر حمص 116 غیرنظامی را به کام مرگ فرستاد که نیمی از 
کش��ته ش��دگان را کودکان و زنان تش��کیل م��ی دادند. در 
 ش��رایطی که دولت س��وریه این اقدام را به گروه های مسلح و 
تروریس��ت های حاضر در سوریه منتس��ب می کند، سیلی از 
هجمه های سیاسی و رس��انه ای بر ضد سوریه آغاز شده است 
که مهم ترین نشانه آن، اخراج س��فرا و دیپلمات های سوری 
از کشورهای آمریکا، اس��ترالیا،  آلمان، کانادا، ایتالیا، فرانسه، 

انگلیس و ژاپن تا این لحظه است.
اما با توجه ب��ه موضع گیری های اخیر مقام��ات غربی، به نظر 
می رسد در شرایط کنونی، رفت و آمدها و تحرکات عنان صرفاً 
ابزاری است برای غربی ها تا بازی دوگانه خود مبنی بر پیشبرد 
همزمان مس��یرهای زور و دیپلماتیک را ادام��ه دهند. از دید 
 آنان، چنان چه عنان بتواند طرح خود را به پیش برد، راه برای 

وزن دهی سیاس��ی به گروه ه��ای تندرو مخالف اس��د هموار 
خواهد شد. به این ترتیب، حکومت مرکزی تحت فشار بیشتری 
 قرار خواهد گرف��ت و عماًل دامن��ه کارکرده��ای آن محدود 

می شود. 
محدود ش��دن دایره عمل حکومت س��وریه که احتماالً توام 
 با عقب نش��ینی های بیش��تر نظام��ی و آزادی عمل بیش��تر 
گروه های مخالف خواهد ش��د، دس��ت حامی��ان را نیز برای 
فرس��تادن کمک های مالی و نظام��ی بازتر می کن��د. از این 
منظر، حتی اگر اسد بتواند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری در پایان امس��ال دولت خود را حفظ کند، آن چنان 
درگیر مش��کالت داخلی خواهد بود که مجالی برای پرداختن 
به مسأله فلسطین نخواهد داش��ت که این هم باز امتیازی به 

نفع غرب است. 
روی دیگر س��که اما، احتمال شکس��ت خوردن ط��رح عنان 
اس��ت. در این صورت نیز با توجه به زمانی که عنان برای گروه 
های مس��لح از دولت مرکزی خریده است، دست آنان چندان 
خالی نیس��ت، بنابراین در ص��ورت اقدام نظام��ی غرب علیه 

حکومت اسد، آنان قادر خواهند بود دس��ت کم فعالیت های 
 خرابکارانه و تروریستی خود را در پوش��ش مبارزات سیاسی 

توجیه کنند. 
به ای��ن ترتیب، غ��رب به طور رس��می و ب��ا بهانه ق��راردادن 
 شکس��ت ط��رح عن��ان، کمک ه��ای نظام��ی خ��ود را برای 
 گروه های مس��لح ارس��ال م��ی کند و ش��رایط را به س��متی

 می برد تا همچون لیبی، آتش جنگ داخلی را روش��ن کرده 
و از دور به نظاره بنش��یند. با توجه به تأکیدهای مسکو و پکن 
بر طرح عنان، در صورت شکس��ت این طرح، آنان نیز عماًل در 
جبهه کش��ورهای طرفدار جنگ قرار خواهن��د گرفت یا این 
 که دس��ت کم دیگر بهانه ای برای وت��وی تصمیم های جدید

 نخواهند داشت. 
از این رو به نظر می رسد که 
 از دید غرب و ه��م پیمانان 
منطقه ای آن، عنان در این 
مع��ادالت فق��ط نقش یک 
 کاتالی��زور را برای تس��ریع 
دو مسیر باال بازی می کند؛ 
چرا که عنان ق��رار بود برای 
مذاکره با مخالف��ان و وادار 
کردن آنان به پذیرش آتش 
ب��س، گام های��ی عمل��ی و 
مش��خص بردارد ک��ه هنوز 
هیچ نتیجه ملموسی از این 
اقدام ه��ا به دس��ت نیامده 

است.
 ب��رای حامی��ان مخالف��ان 
مسلح سوریه، فقط تضعیف 
حکوم��ت اس��د ت��ا آخرین 
میزان و در نهایت براندازی 
آن، ح��رف اول و آخ��ر را 
می زن��د؛  چرا ک��ه تضمین 
منافع خ��ود را تنها از خالل 
آشفته بازار یک سوریه فاقد 
 حکومت قدرتمن��د ممکن 

می دانند و البت��ه آنچه هیچ جایی در معادالت این کش��ورها 
ندارد، هزینه هایی است که ملت س��وریه و مردم بی گناه آن 
تاکنون به دلیل این ناآرامی ه��ا پرداخته اند و در صورت بهتر 

نشدن اوضاع، بیش از این ها نیز خواهند پرداخت.

سرعت گرفتن تحوالت سوريه پس از حادثه الحوله

نقش اول عنان در بازی دوگانه غرب

فرستاده سازمان ملل متحد در امور س�وريه در حالی به دمشق رفته، که حوادث تروريستی  مجید
چند روز اخیر اين کشور، سايه ای از ابهام را بر موفقیت ناظران بین المللی برای توقف کشتارها کافی

و وارد شدن به مرحله عملی صلح انداخته است.

 ادعای اسرائیل برای حمله 
به تأسیسات هسته ای ايران

موش��ه یعالون، معاون نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در 
مصاحبه با رادیو ارت��ش این رژیم گفت: اس��رائیل ویروس 
رایانه ای »ش��عله« را که گونه جدیدی از ویروس جاسوسی 
استاکس نت است، به منظور تخریب برنامه هسته ای ایران 
تولید کرده است.یعالون از تولید این ویروس مخرب رایانه ای 
حمایت ک��رد و گفت که این ویروس، تم��ام احتماالت را به 
واقعیت تبدیل م��ی کند. وی همچنین مدعی ش��د که هر 
کش��وری که ایران را تهدیدی جدی برای خودش می بیند، 

این اقدامات را انجام می دهد تا به این کشور آسیب بزند.

در مسکو به نتیجه می رسیم
 دبیر مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره ب��ه روند 
رو به رش��د مذاکرات با 1+5 گفت: مطمئن باشید ان شاءاهلل 
در مذاکرات مسکو با عزت به نتیجه خواهیم رسید؛ زیرا ایران 
حق خود را طلب می کند. وی مذاکرات 1+5 را سرآغاز روند 
جدید دیپلماسی دانس��ت و تصریح کرد: این که گروه 5+1 
پذیرفته است با ایران مذاکره کند، روند رو به رشد مذاکرات را 
نشان می دهد و ایران هم در این بین چیزی جز حق مسلم و 

قانونی خود را طلب نمی کند.

 برخورد با دانه درشت ها 
باعث اعتماد مردم می شود

همان طور که در کشور با براندازان سیاسی با جدیت برخورد 
می شود، اشخاصی هم که با فساد در حوزه اقتصادی موجب 
س��لب اعتماد م��ردم از نظام می ش��وند، باید م��ورد پیگرد 
قانونی ق��رار گرفته و با آنها برخوردی مش��ابه ب��ا براندازان 
سیاسی صورت گیرد. وی در ادامه افزود: رسیدگی به مفاسد 
اقتصادی عامل اعتماد میان مردم و مسئوالن نظام است و از 
س��وی دیگر موجب جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی 
در کش��ور توس��ط افراد خاص می ش��ود. معاون بین الملل 
حزب مؤتلفه اس��المی ادام��ه داد: مردم انتظ��ار ندارند که 
در رس��یدگی به مفاس��د اقتصادی از سوی مس��ئوالن امر 
 کوتاهی یا تبعیض صورت گرفته و به تخلفات دانه درشت ها

رسیدگی نشود. ترقی اظهار داشت: قوه قضائیه باید از ایجاد 
انحراف در مسیر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تحت 
فشارهای سیاسی جلوگیری کند تا با برخورد عادالنه موجب 
بازسازی اعتماد عمومی نسبت به مس��ئوالن شده و درس 
عبرتی برای کسانی باشد که با سوء استفاده های خود، حیثیت 

نظام را در داخل و در عرصه بین الملل لکه دار می کنند.

خبر ويژه

خبر کوتاه

مبارزه با استکبار در نظر امام)ره( 
امری فرعی نیست

علی الریجانی
امام )ره( زیربنای اس��تقالل سیاس��ی و اقتصادی را  استقالل 
فرهنگی می دانن��د و بارها جامعه را ب��ه رجوع به عالمان دین و اس��الم 
شناس��ان واقعی توصیه فرمودند تا از صراط مس��تقیم خارج نش��وند و 
از طرفی، وجه غال��ب انحطاط در جوامع اس��المی را در عدم اس��تقالل 
سیاسی می دانستند. به این جهت مبارزه با استکبار و استعمار در نظریه 
سیاسی ایشان امری فرعی و تاکتیکی و مقطعی نیس��ت، بلکه امام )ره( 
 بیماری جامعه مسلمانان امروز را در فرودس��تی اجباری و از دست دادن

 عزت نفس مسلمانان می یابند و علت العلل آن را از دست دادن استقالل 
 سیاس��ی و تحمیل استعماری

 می دانند.
 به این جهت واژه شیطان بزرگ 
در ن��گاه ام��ام )ره( صرفا یک 
ابتکار در واژه گزینی نیس��ت، 
 بلکه نق��ش چراغ خط��ر برای 
نسل های مختلف دارد تا از مکر 

آن در امان بمانند.
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انتشار نهایی منشور فرهنگی انقالب

محمدرضا مخبر دزفولی از انتشار نهایی منش��ور فرهنگی انقالب اسالمی خبر داد. وی در این باره گفت:  
منشور فرهنگی انقالب اسالمی به عنوان یک سند ارزشمند از فرمایشات رهبر معظم انقالب که به صورت 

موضوعی دسته بندی شده  اند، می تواند مورد استفاده همگان قرار گیرد.

در صورت شکس�ت 
 ط�رح عن�ان، غرب 
رس�می  ط�ور   ب�ه 
ق�رار بهان�ه  ب�ا   و 
دادن شکست طرح 
عن�ان، کم�ك های 
 نظامی خ�ود را برای 
گ�روه های مس�لح 
ارس�ال م�ی کن�د و 
ش�رايط را به سمتی 
هداي�ت م�ی کند تا 
همچون لیبی، آتش 
را  داخل�ی  جن�گ 
روشن کرده و از دور 

به نظاره بنشیند

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید 

ذیل را مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده
)مرحله اول(

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره 292 مورخ 91/03/03 شورای 
اسالمی شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به اجاره و بهره برداری یک 
قطعه زمین به متراژ 250 م.م متعلق به این شهرداری واقع در پارک شادی 
جهت استقرار محل سینمای 5 بعدی با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر ماه 
اجاره مبلغ 1/800/000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط 

شرکت در مزایده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ  به دبیرخانه کارفرما:  مهلت تحویل اسناد مناقصه 
91/03/20

گشایش پاکات مناقصه:از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/03/21
www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

 WWW.iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 0311-6680030

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال(

157/565/000جاریخرید شیرآالت انشعاب جهت آبفای شهر اصفهان91-1-101

آگهی مزایده )نوبت اول(
موضوع مزایده: واگذاری مجموعه ارگ شیخ بهایی نجف آباد

مدت قرارداد: سه سال شمسی بعد از عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد
محل اجاره: واقع در خیابان بهارستان- جنب فرهنگسرای خارون

شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد است که بایستی دارای کپی 
شناسنامه عکسدار و یا کپی کارت ملی معتبر، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات 
باشند )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.(
شهرداری تفریحی  رفاهی  سازمان  مالی  امور  مزایده:  اسناد  دریافت   محل 

نجف آباد
مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخ 1391/3/22 به امور مالی سازمان مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1391/3/27 به دبیرخانه سازمان 

تحویل نمایند.
قیمت پایه ماهیانه برای اجاره مجموعه ارگ شیخ بهایی نجف آباد مبلغ: 

10/000/000 ریال
مبلغ فروش اسناد مزایده: 100/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا 
بانک ملی به شماره 0107924542004 )درآمد( سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 

نجف آباد
به  واریزی  را طی فیش  بهای یکسال  اجاره  میزان سپرده: معادل 5 درصد کل 
حساب سپرده نزد بانک ملی به شماره 0108594001009 سازمان رفاهی تفریحی 

شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند. 
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
تذکر 2: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

علی مشرفیپیشنهادات مختار می باشد. 
مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد



يادداشت

SMS

»ضرر قلیان بسیار بیشتر از سیگار است.« 
امیرحسین 
جمله ای که بارها از س��وی مس��ئوالن و مجیری

کارشناسان بهداشت تکرار شده است اما 
هنوز هم برای بسیاری از مردم قلیان به اندازه سیگار قبیح نیست. در 

پایان هفته جهانی بدون دخانیات سراغ این موضوع رفتیم.

قلیان مضرتر از سیگار
حسین صفاری، مدیر بهداشت محیط اس��تان اصفهان  می گوید: 
مضرات قلیان به مراتب بیشتر از سیگار است. یک سیگاری به طور 
متوسط بین 8 تا 12 نخ سیگار می کش��د که برابر با 45 تا 70 پُک 
سیگار در روز است که این باعث استنش��اق نیم تا شش دهم لیتر 

دود می شود. ولی در هر وعده قلیان، پانزده صدم تا یک لیتر دود 
 استنشاق می شود. 

به گفته وی، دلیل عمده این مسأله، مسیر طوالنی از کوزه تا سر نی 
قلیان است؛ مسیری که دود در آن حرکت می کند و حدود دو متر 
می شود. در سیگار فرد می تواند دود را فرو ندهد، ولی در قلیان، به 
دلیل همین مس��یر طوالنی، مقدار زیادی از دود وارد ریه می شود. 
عالوه بر این در سیگار معموال بهترین نوع توتون استفاده می شود 
ولی در قلیان، چه س��نتی و چه میوه ای، از بدترین نوع و ضایعات 
تنباکو استفاده می شود. تنباکوی میوه ای بعضی وقت ها از ضایعات 
هم بدتر است. در سال گذشته ما هشت محل تولید تنباکوی جعلی 
را کشف کردیم که ضایعات تنباکو را که پر از آلودگی های میکروبی 

بود با رنگ های شیمیایی )به جای اسانس خوراکی( مخلوط و برای 
قلیان استفاده می کردند. 

هر وقت دوستان پايه باشند!
حامد فارغ  التحصیل کارشناسی است. می گوید: از سوم دبیرستان 
شروع به قلیان کشیدن کردم، آن هم با دوستی که یک سال از من 
کوچک تر بود. اوایل هفته ای یک بار می کشیدم. بعد با جمعی آشنا 
ش��دیم که حداقل روزی دو بار قلیان می کشیدند. همراهی با این 

جمع باعث شد من هم در فواصل زمانی کوتاه تری قلیان بکشم. 
این نکته ای اس��ت که علیرضا هم به آن اش��اره م��ی کند. علیرضا 
 ک��ه دانشجوس��ت هفت��ه ای چهار پن��ج ب��ار قلیان می کش��د و 
 م��ی گوید ه��ر وقت دوس��تان پای��ه باش��ند، قلیان می کش��یم. 
علیرضا به دوستش مسعود اش��اره می کند و می گوید: او اگر بیکار 
باشد، از صبح تا شب می کشد. یا مثال حس��ین که هفته ای هفت 

هشت بار می کشد و باید به زور قلیان را از دستش بگیریم. 
بیشتر جوان هایی که با آنها صحبت کردیم، به همین نکته ها اشاره 
می کنند. »هر وقت دم دس��ت باش��د«، »هر وقت حس و حالش 
باشد«، »هر وقت بچه ها پایه باشند«. کمتر کسی است که تنهایی 

قلیان بکشد.

قلیان ،يک عادت بی هدف
 حامد می گوید: همین که بیش��تر افراد فقط با دوستانشان قلیان 
می کشند، نشان می دهد این وسیله اعتیادآور نیست. خود حامد دو 
سالی می شود قلیان را ترک کرده است. می گوید: یک روز تصمیم 
گرفتم دیگر نکشم و نکش��یدم. آن هم به خاطر خانواده بود. بعد از 
ترک فهمیدم پدرم بیش از سیگار از قلیان بدش می آید و خدا را شکر 

کردم نفهمیده بود من قلیان می کشم. 
رضا به نکته دیگری اشاره می کند؛ این که هرکس قلیان می کشد 
لزوما سیگاری نیست، ولی آنهایی که سیگاری هستند معموال قلیان 
هم می کشند. از بین 21 جوانی که به سؤال ما در مورد »اعتیادآور 
بودن قلیان« پاس��خ دادند ه��م، تقریبا تعداد موافق��ان و مخالفان 
اعتیادآور بودن قلیان برابر است. اما حسین صفاری، مدیر بهداشت 
محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معتقد است: 
دالیل و شواهدی که ما داریم، نشان می دهد تنباکوی استفاده شده 

در قلیان اعتیادآور است و کسانی که خودشان قلیان می کشند هم 
اذعان دارند که بر اثر اعتیاد و عادتی که پیدا کرده اند، مرتب به سمت 
قلیان کشیدن می روند. امین می گوید: نمی توان اسمش را اعتیاد 

گذاشت، یک جور عادت بی هدف است. 
 

اقدام برای جلوگیری از رواج قلیان
مدیر بهداش��ت محیط معاونت بهداشت دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان می گوید: ما توصیه می کنیم در اماکنی که قلیان کشیده 

می ش��ود، حداقل از تنباکوی 
مرغوب استفاده شود. اما کاری 
که االن دنبالش هستیم، بحث 
 س��اماندهی اس��ت ک��ه همه 
اداره ه��ای مرب��وط مث��ل 
مجمع امور صنفی، س��ازمان 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 
نیروی انتظامی، اس��تانداری و 
فرمانداری شهرس��تان ها باید 
 به ما کم��ک کنن��د.  او ادامه 
می دهد: طبق بخشنامه وزارت 
کش��ور و وزارت بهداش��ت و 
درم��ان، چایخان��ه های��ی که 
پروانه  کس��ب قدیمی دارند، 
باید دوباره برای پروانه گرفتن 

مراجعه کنند.
 با همی��ن کار تع��دادی از این 

چایخانه ها که بدون پروانه هستند، طبق ماده 27 قانون نظام صنفی، 
اداره اماکن بای��د از فعالیت این واحدها جلوگی��ری کند. اما اتفاق 
نامبارکی که االن افتاده اس��ت، این اس��ت که طبق ماده 12 قانون 
نظام صنفی، هر اتحادیه مرتبط با بهداشت، موقع پروانه گرفتن باید 
شرایط را از ما استعالم کند تا ما تأییدیه بهداشتی بدهیم تا اتحادیه 
مربوطه یا مجمع امور صنفی برای آنها پروانه صادر کند. متأسفانه 
مجمع امور صنفی که خود مجری قانون است، قانون را نقض کرده 
 و بدون تأییدیه بهداش��تی ما اق��دام به صدور پروانه ب��رای بیش از

 صد چایخانه کرده است. 
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پیامک تبلیغاتی بین اصفهانی ها 
خريدار ندارد

س��عید نیکخواه، معاون پژوهش��ی جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان 
گفت: براس��اس پژوهش��ی در زمینه ضرایب نفوذ ابزارهای تبلیغی 
مشخص ش��د تبلیغات پش��ت تابلوهای راهنمایی، بیشترین نفوذ را 
بین شهروندان اصفهانی دارد. براساس نتایج حاصل از طرح پژوهشی 
»میزان اثربخشی آموزش های شهروندی«، پیامک، پایین ترین نفوذ 

را میان شهروندان اصفهان داشته است.
وی با اش��اره به این که این طرح پژوهشی به وس��یله مرکز پژوهشی 
علوم انس��انی و اجتماعی معاونت پژوهش��ی جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان در مدت 18 ماه اجرا شده است،گفت: براساس این تحقیق، 
 ضریب نفوذ تبلیغات آم��وزش های ش��هروندی در اصفهان باالتر از 

90 درصد است.

اتوبوسرانی اصفهان هنوز می نالد
سید عباس روحانی، مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با بیان این که ب��ه دلیل نبود حمای��ت های دولتی این ش��رکت در 
سراسرکشور ورشکسته است، گفت: این شرکت به دلیل مأموریتش 
فعالیت و خدمت رسانی می کند، در حالی که همچنان ضرر می دهد. 
وی با بیان این که هر ماه ۳0 میلیارد ریال هزینه به شرکت اتوبوسرانی 
هزینه تحمیل می شود، اذعان داشت: فقط هشت میلیارد ریال این 
هزینه از طریق فروش بلیت از سوی مردم تأمین می شود و مابقی این 

مبلغ را شهرداری مرکزی می پردازد.

رد پای  اختالس گران در توسعه شهرک محمود آباداعتراض برای نگهداشتن يک  مدير دلسوز ديگر 
گروه ش�هر - تعدادی از اعضای س��ازمان های م��ردم نهاد و 
انجمن های دوس��تدار طبیع��ت در نامه ای به رییس س��ازمان 
حفاظت از محیط زیست کشور از روند تغییر مدیران الیق اظهار 
گالیه کردند. این نامه برای  حمایت از احمد رضا الهیجان زاده، 
مدیرکل س��ازمان حفاظت از محیط زیست استان نوشته شده 
است. در این نامه آمده است: »خبر جابه جایی مدیرکل حفاظت 
محیط  زیست اس��تان اصفهان، احمدرضا الهیجان زاده سبب 
نگرانی جدید دوس��تداران حفظ محیط  زیس��ت ش��ده است. 
حدود سه سال قبل که اخباری مبنی بر انتقال وی شنیده شد، 

سازمان های مردم  نهاد زیست  محیطی اس��تان خواستار ابقا و 
ادامه کار وی ش��دند و عملکرد مثبت پنج س��اله محیط زیست 
استان حقانیت این خواست و تش��خیص را به  خوبی نشان داد. 
بنابراین سازمان های مردم  نهاد زیست  محیطی استان اصفهان 
با قدردان��ی از عملکرد الهیجان زاده، به  ویژه در زمینه توس��عه 
مناطق تحت مدیریت سازمان و همچنین افزایش سطح کمی و 
کیفی پایش در صنایع استان، خواستار ادامه کار و ابقای ایشان 
در مقام خود هستند.« مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید و 

سابق محیط زیست استان اصفهان امروز برگزار می شود.

سید مرتضی سقاییان نژاد، ش��هردار اصفهان با اشاره به این که 
پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی به طرح توسعه شهرک 
صنعتی محمودآباد نیز مربوط اس��ت، تأکید کرد: کس��انی که  
دنبال اجرای این طرح هس��تند، بدانند چشم های قوه قضائیه، 
ارگان های امنیتی و نظارتی باز است و از آن به جدیت جلوگیری 
خواهند کرد. وی گفت: در شورای تأمین استان، گسترش 270 
هکتاری ش��هرک صنعتی محمودآباد مورد بحث وبررسی قرار 
گرفت و همه اعضای این ش��ورا تأکید داشتند به هیچ وجه این 
طرح اجرایی نشود. ش��هردار اصفهان با تأکید بر این که مصوبه 

توس��عه ش��هرک محمود آباد اصفهان با قانون های باالدستی 
مغایرت دارد، ادامه داد: با توجه به بررس��ی های انجام شده این 
مصوبه نمی تواند قطعی باشد چرا که نباید در محدوده شعاع 50 

کیلومتري مرکز شهر اصفهان صنایع مستقر و گسترش یابد. 
وی با تأکید بر این که مس��ئوالن اس��تان با گس��ترش  شهرک 
صنعتی محمودآباد مخالف هستند، خاطر نشان کرد: نمی دانم 
چه کسی موافق اجرای این طرح است و مطلع نیستم چه افرادی 
در تهران بر اجرای آن پافشاری دارند، اما به طور حتم ارگان های 

امنیتی این موضوع را دنبال می کنند.

ساخت مصلی ربطی به اوقاف 
ندارد

مصلی طرح مهر ماندگار نیست

 علیرضا ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان گفت: هی��أت امنایی 
مس��ئول س��اخت مصلی اصفهان اس��ت و س��اخت مصلی به اوقاف 
ربط��ی ن��دارد.  وی ب��ا اش��اره به ای��ن که مص��الی اصفه��ان جزو 
پروژه های مهر ماندگار نیس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر منبع 
مالی مش��خصی برای س��اخت مصلی در نظر گرفته ش��ده است که 
باید عملیاتی ش��ود و در حال حاضر در دس��ت اقدام اس��ت.  وی با 
 اش��اره به این که برای س��اخت مصلی هی��أت امنایی تعیین ش��ده 

اس��ت، بیان داش��ت: هیأت 
امنایی مسئول ساخت مصلی 
اصفهان است و ساخت مصلی 
به اوقاف ربطی ندارد. استاندار 
اصفهان تصریح کرد: اگر سایر 
دس��تگاه ها در ساخت مصلی 
دخالت نکنند، به سرعت کار 

مصلی به پایان می رسد.
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انتقاد
شنبه مدارس تعطیل است

سید مجید عاملیان، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برای حضور دانش آموزان 
و فرهنگیان در مراس��م روحانی ارتحال حضرت امام خمینی)ره( مدارس اس��تان روز شنبه 

تعطیل است.
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گشتی در اخبار

پیگیری /توسعه شهرک  محمود آباد اعتراض مردم/الهیجان زاده می رود یا می ماند؟

گزارش 

هشداری که جدی گرفته نمی شود

قلیان، سیگاری در ابعاد بزرگ تر

مجمع امور صنفی 
که خود مجری 

قانون است، قانون 
را نقض کرده و 
بدون تأيیديه 

بهداشتی ما اقدام 
به صدور پروانه 

 برای بیش از
 صد چايخانه کرده 

است

اخبار قرارگاه آب 

جیره بندی نشدن آب آشامیدنی 
حداقل لطف به مردم اصفهان است 
گروه ش�هر- در ش��رایطی که در روزهای اخیر خبرهای ناخوش از 
مرگ تدریج��ی زاینده رود و قط��ع آب این رودخان��ه حیات بخش و 
اس��تراتژیک برای مردم منطقه شنیده می ش��ود، قرارگاه آب استان 
 اصفه��ان فواصل میان جلس��ات خ��ود را کوتاه تر کرده اس��ت. عصر 
سه شنبه، به فاصله زمانی یک هفته، این قرارگاه بار دیگر تشکیل شد 

تا رفع معضل کم آبی را تدبیر کند. 
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان درد و دل خود را با بیان این 
جمله که در این چند س��ال اخیر هیچ مس��أله ای به اندازه آب استان 
اصفهان، فکر، روح و وقت مردم و مس��ئوالن را به خود مشغول نکرده 
است، آغاز کرد و گفت: باید آبرسانی به قسمت غرب استان اصفهان، 
تنها برای حفظ باغات صورت پذیرد و از کشت محصول جدید در آن 

منطقه جلوگیری شود. 
محمد مهدی اسماعیلی خطاب به مسئوالن آب منطقه بیان داشت: 
مدت زمان آبیاری قسمت غرب اصفهان از ۳0 روز به 25 روز کاهش 
یابد تا رضایت نسبی آنها جلب ش��ود. وی همچنین خواستار برآورد 
خس��ارت کش��اورزان، تأمین اعتبارات و تس��هیالت جدید در حوزه 
کشاورزی و در اولویت قرار دادن سه شهرستان فالورجان، نجف آباد و 
قهدریجان شد. وی کاهش ۳0 درصدی آب به یزد را از جمله اقدامات 
انجام شده در زمینه وضعیت آب اس��تان عنوان کرد و افزود: حداقل 
کاری که برای مردم استان انجام می دهیم، این است که آب آشامیدنی 

را برای آنها جیره بندی نکنیم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان هم گفت: آب کاالی 
بسیار با ارزش��ی اس��ت که مردم از هر منظر به آن وابس��تگی دارند. 
دانستن قدر و ارزش آب ضروری است و از این نعمت باید برای مصارف 
 صحیح اس��تفاده کرد. محمدرضا نریمانی یادآور شد: در حال حاضر 
87 درصد آب استان اصفهان در اختیار بخش کشاورزی و 1۳ درصد 

نیز در اختیار بخش شرب و صنایع قرار دارد.
وی مصرف آب از زاینده رود را شکننده و غیر قابل توجیه عنوان کرد و 
اضافه کرد: در حوضه زاینده رود نیز مصرف آب در بخش شرب و صنایع 
45 درصد و در بخش کش��اورزی 55 درصد است. نریمانی با اشاره به 
لزوم مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، مبلغ ۳00 میلیارد تومان 
برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی هزینه شده و عالوه بر این، 
باید اعتبار ویژه ای برای کشاورزان استان مد نظر گرفته شود که بخشی 

از آن به صورت تسهیالت با بهره هفت درصدی باشد.

حق آبه ها نیاز به شفاف سازی دارد
مدیر عامل س��ازمان آب منطقه ای اس��تان اصفهان نیز در ادامه این 
جلسه یادآور شد: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، شفاف 

کردن موضوع حق آبه هاست. 
محمدعلی طرفه خطاب به کشاورزان حاضر گفت: با نهایت تأسف آب 
زیادی وجود ندارد که بتوانیم به صورت دائمی به این مناطق برسانیم، 
اما در تالش هستیم اقداماتی برای کمک به کشاورزان انجام دهیم. وی 
با اش��اره به افرادی که ادعایی در زمینه حق آبه دارند، گفت: این افراد 
می توانند از طریق سازمان آب منطقه ای و دیگر نهادهای ذیربط حقوق 

خود را پیگیری کنند.

داغ خبر بسته شدن زاینده رود از اواسط خردادکم 
بود که س��نگ اندازی دوباره مس��ئوالن اس��تان 
همجوار که ما اصفهانی آنها را از خودمان می دانیم 
- و آمار مهاجرت ها از استان چهارمحال به اصفهان 
ابتدای انقالب تاکنون گویای این واقعیت اس��ت- 
خاکستر زیر آتش کش��اکش مدیریت ها در مورد 

زاینده رود را شعله ور کرد.
رییس انجمن کشاورزان شهرس��تان اصفهان که 
بس��یار از این موضوع برآش��فته بود، با اش��اره به 
تصمیم وزارت نیرو ب��رای انتقال مدیریت نیروگاه 
تونل دوم کوهرنگ به استان چهارمحال و بختیاری 

که هم اکنون در حوضه اس��تان اصفهان قرار دارد، 
گفت: ای��ن تصمیم وزیر نی��رو در اثر فش��ارهای 
مس��ئوالن، نماین��دگان و دیگر مدیران اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، در دس��ت بررسی و اقدام 
قرار گرفته است. وی در پاس��خ به این پرسش که 
آیا براساس قانون، مدیریت این حوضه ها به صورت 
دائم در اختیار استان اصفهان قرار دارد یا خیر و آیا 
وزارت نیرو می تواند براساس پیشنهاد یک استان 
دیگر این مدیریت را ب��دون مصوبه قانونی منتقل 
کند، تصریح کرد: تونل ه��ای 1،2 و ۳ کوهرنگ از 
همان ابتدا در حوضه استان اصفهان قرار داشت و 

به طبع، مدیریت خود ای��ن تونل ها و نیروگاه های 
آن نیز باید در اختیار استان اصفهان قرار گیرد.

به حق خود قانع نیستند 
رییس انجمن کش��اورزان شهرس��تان اصفهان با 
اشاره به این که آب این تونل ها در استان اصفهان 
جاری است بنابراین باید مدیریت آن نیز در دست 
این استان باشد، اظهار داشت: استان چهارمحال و 
بختیاری در صدد این است که اختیار این حوضه ها 
را دست خود بگیرد و اگر اکنون به دنبال نیروگاه 
تونل دوم کوهرنگ است و طرح آن را به وزیر نیرو 

می دهد، به طور قطع در آینده نیز در تالش برای به 
دست گرفتن اختیار خود تونل است. 

حس��ین محمد رضایی گفت: اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری در اجرای ای��ن نوع اقدامات س��ابقه 
داشته است؛ در س��ال های گذشته نیز خط مرزی 
زاینده رود را تغییر دادند و در مرحله س��وم نیز در 
صدد دو نیم کردن خط القعر سد زاینده رود بودند 
تا با ای��ن کار القا کنند نیمی از این س��د متعلق به 
آنهاست. دبیر انجمن کشاورزان شهرستان اصفهان 
با بیان این که در س��ال 1۳84 طرحی در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسید که ماحصل آن، 
اجرای قانون اس��تقالل آب ها بود، افزود: اجرایی 
ش��دن این طرح که بدون فکر تصویب ش��ده بود، 
سبب شد استان هایی مانند اصفهان که در پایین 
دس��ت چهارمحال و بختیاری ق��رار گرفته اند، با 

مشکل تأمین آب روبه رو شوند.
وی با تأکید بر این که این قانون باید مورد بازنگری 
قرار گی��رد، اضافه ک��رد:  در حال حاضر اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در م��ورد اختصاص زمین 
و آب ب��رای کش��اورزی به صورت مس��تقل عمل 
می کند. این در حالی اس��ت که اصفهان در پایین 

دست با مشکالتی در این راستا مواجه است.
محمدرضایی با بی��ان این که حج��م آب انتقالی 
از طریق تونل دوم کوهرن��گ در حال حاضر 250 
میلیون مت��ر مکعب اس��ت، افزود: ب��ا روندی که 
چهار محالی ها در پیش گرفته اند، ممکن است در 
آینده عالوه بر اختیار نیروگاه تونل دوم، مدیریت 
خود تونل را نیز تصاحب کنند. وی با بیان این که 
هر میزان که مس��ئوالن اصفهان��ی در این جریان 
کوتاه بیایند، حق م��ردم اصفهان به تاراج می رود، 
افزود: آیا رییس جمهور و وزی��ر نیرو که در آینده 
درصدد سفر به اس��تان اصفهان هستند، با وجود 
چنین تصمیمی، پاسخی برای پرسش های مردم 
اصفهان دارند؟ وی در پایان تأکید کرد: جلوگیری 
از اجرایی شدن این تصمیم در واقع احقاق حقوق 

حق آبه داران استان اصفهان است.

تصمیم وزارت نیرو به اخالل مديريتی 
حوضه آب دامن می زند

 معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان درباره اما 

و اگرهای این خبر و تصمی��م وزارتخانه نیرو بیان 
داشت: این اقدام مصوبه سفر سوم رییس جمهور 
به چهارمح��ال و بختیاری را دارد ام��ا در اصل، به 
صورت تاریخ��ی در اختیار آب منطقه ای اس��تان 
اصفهان بوده اس��ت که باید این موضوع را مسأله 

ملی تلقی کرد.
وی ادامه داد: واگذاری مدیریت ای��ن نیروگاه در 
عمل، مش��کل کم آبی در چهار محال و بختیاری 
را حل نمی کند و به اخالل در سیستم مدیریتی و 

تصمیم گیری در حوضه آب دامن می زند.
محمد مهدی اس��ماعیلی این اقدام را به تکه پاره 
ش��دن مدیریت آن هم در وضعیت کنونی تشبیه 
کرد و اظهار داش��ت: براس��اس اص��ل 44 قانون 
اساسی، فروش نیروگاه ها به بخش خصوصی مطرح 

است اما دولت حق دخالت در انتقال آن را ندارد.
وی با اش��اره به این که انتقال مدیری��ت نیروگاه 
تونل دوم کوهرنگ موضوعیت ندارد، تصریح کرد: 
هرگونه تغییر در خط مرزی اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری ملغی است و در این مورد باید از معاونت 
سیاس��ی وزارت کش��ور و ش��خص وزیر که برای 
کاهش التهابات در دو اس��تان موضوع را با جدیت 

پیگیری کردند، قدردانی کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در پایان 
با تأکید بر این که واگذاری مدیریت نیروگاه تونل 
دوم کوهرن��گ تنها از طریق اجرای��ی کردن اصل 
44 قانون اساس��ی قابلیت اج��را دارد، اضافه کرد: 
انتقال از بخش��ی از دولت به بخش دیگر آن کامال 

منتفی است.
از آن جایی که این تصمیم با جرقه فکری جمعی 
از نمایندگان اس��تان چهارمحال و بختیاری این 
چنین آتش به دامان زاین��ده رود که اصفهانی ها 
 نی��ز از آن س��هم دارند، زده اس��ت، ح��ال نوبت 
پارلمان نش��ینان اصفهانی اس��ت تا خودی نشان 
دهند و سکوت مبهم خود در برابر تصمیمات بدون 
فکر مدیریتی پیرامون حوضه زاینده رود را بشکنند 
و البته بدون هرگونه شانتاژ و حب و بغضی و با اتکا 
به ُمر قانون - که همانا هم رضای��ت خداوند و نیز 
خشنودی تمامی دلس��وزان را در پی دارد- فکری 
به حال این گونه تصمیمات که هر از گاهی حقوق 

اصفهانی ها را نشانه می رود، کنند.

با تصمیم واگذاری نیروگاه تونل دوم کوهرنگ 

باز هم آب اصفهان تهدید شد

با فشار مس�ئوالن و نمايندگان چهارمحال و بختیاری، نیروگاه تونل دوم کوهرنگ در آستانه واگذاری به چهارمحال و  راضیه 
بختیاری است. در حالی که توان،  وقت و انرژی مسئوالن، کشاورزان و مردم اصفهان در سال های اخیر در برهه هايی از دادخواه 

زمان صرف  معضل کم آبی در استان اصفهان شده است، اين روزها حاشیه های آب با تصمیمات عجوالنه،  خود را به متن 
کشانده و همین موضوع، داغی را بر عطش زنده رود و اهالی آن افزوده است. داستان از اين جا شروع می شود که پیامک موافقت وزير نیرو با 
طرح جمعی از مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر واگذاری مديريت نیروگاه تونل دوم کوهرنگ که تا به امروز در حیطه اختیارات 

آب منطقه ای استان اصفهان قرار داشت، به سوژه داغ رسانه ها و انجمن های خود جوش مردمی در استان اصفهان تبديل شد.
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رفع سوء اثرچک برگشتی
 7 ساله شد

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی 
با اعالم این که رفع س��وء اثر از چک های برگش��تی هفت ساله شده 
است، گفت: 12/5 درصد چک های صادره در سال 90 برگشت خورده 

که بسیار نگران کننده است.

سخت گیری مالیاتی افزايش يافت
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: سخت گیری های مالیاتی 
 برای واحدهای تولی��دی اصفهان افزایش یافته اس��ت. عبدالوهاب 
س��هل آبادی گفت: واحدهای تولیدی در س��ال جدید با مس��ائل و 
مشکالت عدیده ای از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه 
انرژی و کاهش فروش روبه رو شدند و اداره مالیاتی نیز فشار مضاعفی 

در این زمینه به این واحدها وارد کرده است.
 وی با اشاره به وصول ۸۳ درصد مالیات مصوب استان اصفهان گفت: 
اداره کل مالیاتی برای دریافت مالیات از هر بخش��نامه ای اس��تفاده 
می کند، ولی در موضوع بخش��ش جرایم، بخشنامه ها اطالع رسانی 

نمی شود. 

عرضه میوه بسته بندي شده در بازار
در میدان مرکزی می��وه و تره بار اصفهان که یک��ي از بزرگ ترین و 
وسیع ترین میادین کشور است، به زودي میوه بسته بندي شده براي 

مصارف شهروندان عرضه مي شود. 
مدیر عامل سازمان میادین و س��اماندهي مشاغل شهري شهرداري 
 اصفه��ان گفت: می��دان مرکزی می��وه و تره ب��ار اصفه��ان یکي از 
بزرگ ترین و وس��یع ترین میادین کشور اس��ت که روزانه بیش از 
11 هزار کامیون، کامیونت، وانت و وس��ایل نقلیه دیگر در آن جهت 

بارگیری تردد مي کنند. 
س��یدرضا حکیم فعال ادام��ه داد: برخ��ي از اقالم مهم م��ورد نیاز 
 ش��هروندان از طری��ق اداره بازرگان��ي در اختی��ار س��ازمان 
میوه و تره بار قرار مي گیرد تا در هنگام گران شدن یک کاال، بتوان 

آن را با قیمت مناسب تر در اختیار شهروندان قرار داد. 

كاهش تجارت ايران و فرانسه
حجم تجارت ایران و فرانسه در سال 1۳90 با کاهش ۸ درصدي به 
بیش از 1/۸میلیارد دالر رسید. براس��اس آمار گمرك ایران، حجم 
تجارت ایران و فرانس��ه از دو میلیارد دالر در سال 1۳۸9 با افزایش 
۸/2 درصدي به بیش از 1/۸ میلیارد دالر در سال گذشته رسید. آمار 
نشان مي دهد که صادرات ایران به فرانسه در سال گذشته 2/۸درصد 
افزایش یافته و به بی��ش از 60/5 میلیون دالر رس��ید، در حالي که 
واردات ایران از فرانس��ه با کاهش ۸/5 درصدي، حدود 1/۸ میلیارد 
دالر شد. فرش دستباف، صفحه، ورق و نوار از مس تصفیه شده، چرخ 
لنگر و قرقره تسمه، مغز پسته و پسته خندان، صفحه، ورق و نوار از 
مس-نیکل، زعفران بسته بندي شده، اجزا و قطعات کالچ، میله هاي 
فوالدي، فرو سیلیسیوم و انگور عمده ترین محصوالت صادراتي ایران 

به فرانسه در سال گذشته بودند.

عملیات احداث سد در اردستان 
رییس اداره منابع طبیعی اردس��تان از آغاز  عملیات احداث سومین 
سد سنگ مالتی در دهس��تان علیا از توابع این شهرستان خبر داد. 
مجید خداپرستان در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این سد در روستای 
ماستبندی احداث می شود. وی افزود:  این س��د با ارتفاع شش متر 

و حجم عملیات 600 مترمکعب سنگ و سیمان ساخته می شود. 
وی حجم ذخیره آب این سد را بیش از 20 هزار مترمکعب ذکر کرد 
و گفت: برای اجرای این ط��رح، 4۸0 میلیون ریال از محل اعتبارات 
استانی اختصاص داده شده است. خداپرستان جلوگیری از فرسایش 
خاك، توسعه بخش کشاورزی و مهار س��یالب های فصلی را اهداف 
اجرای این پروژه برشمرد و تأکید کرد: با احداث این سد، کمبود آب 
بیش از 20 هکتار از اراضی کشاورزی و س��ه قنات زیر دست تأمین 

خواهد شد.

 طلب ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت
 از مشتركان برق

معاون وزیر نیرو با اشاره به قسط بندی مطالبات برخی از مشترکان 
صنعتی بده��کار به دول��ت، حجم معوق��ات ج��اری وزارت نیرو از 
مشترکان برق کش��ور را یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
در سال گذش��ته 10 هزار میلیارد تومان اموال و دارایی های وزارت 

نیرو فروخته شده است. 
محمد بهزاد با اشاره به صدورمجوز توسط هیأت دولت برای قطع برق 
مشترکان بدهکار، گفت: با وجود صدور این مصوبه قانونی، فعال وزارت 

نیرو برنامه ای برای قطع برق مشترکان بدهکار ندارد. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعالم این که تمام مشترکان 
باید هزینه های مصرف برق خود را به دولت پرداخت کنند، تصریح 
کرد: در حال حاضر مشترکان بخش خانگی و تجاری جزو مشترکان 

خوش حساب برقی دولت به شمار می روند.

حجم آب زاينده رود 
53درصد كاهش يافته است

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
حجم آب زاینده رود تا تاریخ 15 خردادماه س��ال جاری 
2۸6میلیون متر مکعب می ش��ود که نس��بت به س��ال 
 گذش��ته حدود 5۳ درص��د کاهش می یاب��د. غالمعلی 
حیدرپور در جلسه قرارگاه آب در استانداری اصفهان با 
اشاره به وضعیت میزان آب در پش��ت سد، افزود: حجم 
مخزن س��د زاینده رود ۸0 درصد و ورودی های این سد 

نیز40 درصد کاهش پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: بارندگی ها در س��ر ش��اخه های استان در 
سال جاری نس��بت به متوس��ط درازمدت آن نیز حدود 
۳0 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. معاون بهره برداری 
ش��رکت آب منطق��ه ای اصفهان تصریح ک��رد: مجموع 
ورودی آب سد زاینده رود در سال جاری از۸40 میلیون 
متر مکعب فراتر نم��ی رود. وی افزود: ای��ن مقدار آب با 
توجه به پیش بینی هایی که ص��ورت گرفته، کمتر بوده 
است. حیدرپور بیان داشت: در حوضه گاوخونی نسبت 
به سال گذش��ته ۳6 درصد افزایش بارندگی داشته ایم، 
اما نسبت به درازمدت حدود 20 درصد این بارندگی ها 
کاهش داشته است. وی اضافه کرد: در منطقه اردستان، 
 نایی��ن و خور حدود 65 درصد نس��بت به زمان مش��ابه 
درازمدت افزایش بارندگی روی داده که این بارندگی ها 
در حوضه زاینده رود هیچ گونه تأثیری نداشته است. وی 
گفت: اس��تان اصفهان در زمینه بارش برف نیز در رتبه 
41 قرار گرفته و کاهش چشمگیری در میزان بارندگی 
 برف وجود داشته است. حیدرپور ادامه داد: در سال آبی 
 91-90 مجم��وع ورودی آب س��د زاین��ده رود ت��ا 
15 خردادم��اه ح��دود 6۸2 میلیون مت��ر مکعب بوده 
که نس��بت به س��ال گذش��ته، ورودی آب زاین��ده رود 
حدود ۸ درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. وی تأکید کرد: 
 حجم آب زاینده رود تا تاری��خ 15 خردادماه نیز به مقدار 
2۸6 میلی��ون مت��ر مکع��ب می رس��د ک��ه نس��بت به 
س��ال گذش��ته، حدود 5۳ درصد کاهش یافته اس��ت. 
 وی همچنی��ن افزود: نس��بت ب��ه متوس��ط دراز مدت 
75 درصد حجم آب پشت سد کاهش داشته است. معاون 
 بهره برداری ش��رکت آب منطقه ای اصفه��ان از کاهش 
20 درصدی مصرف آب در بخش شرب و صنایع خبر داد 
و اظهار داشت: پیشنهاد ارایه شده در زمینه مصرف آب 
در بخش کشاورزی شهرستان های فالورجان و نجف آباد 
این اس��ت که ماهی یک هفته به این مناطق آب رسانی 

صورت گیرد. 

واردات 4۰ میلیون 
دالر كاال به گمرک 

هزينه های تولید 
كشت پنبه را  كم كرد

مدیرکل گمرك استان اصفهان گفت: در دو ماه نخست سال 1۳91 بیش 
از 40 میلیون دالر کاال به گمرك استان اصفهان وارد شد که ارزش آن در 

مقایسه با سال قبل، 62 درصد کاهش یافت. 
اسداهلل احمدی ونهری با بیان این که اداره کل گمرك استان اصفهان در 
دو ماهه سال 1۳91 تشریفات صادرات 22۸ هزار و290 تن کاال به ارزش 
24۳ میلیون و 996 هزار دالر انجام داده است، اظهار داشت: در مقایسه 
 با مدت مشابه س��ال قبل از لحاظ وزن 76 درصد افزایش و از نظر ارزش 

10۸درصد رشد داشته است.
 وی بخ��ش صنعت��ی و ش��یمیایی را با اختص��اص 96درص��د از وزن و 
 66 درصد از ارزش، دارای بیش��ترین س��هم از صادرات ط��ی این مدت 

عنوان کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان گفت: اصلی ترین 
دلیل کاهش سطح زیر کشت پنبه و کاهش محصول، باال بودن هزینه های 
تولید و قیمت تمام ش��ده آن اس��ت. مظفر چلمغانی با اشاره به وضعیت 
صنعت پنبه در کشور گفت: طی سال های اخیر به شدت از میزان تولید 
پنبه در کشور کاسته شد، به نحوی که در حال حاضر به زحمت می تواند 

۳0 درصد از نیازهای سالیانه صنایع ریسندگی کشور را پاسخگو باشد. 
وی ادامه داد: صاحب��ان این صنایع باید در زمینه رف��ع کمبود خود یا از 
پنبه های وارداتی و یا از س��ایر الیاف همچون پلی اس��تر استفاده کنند. 
وی تصریح کرد: گویی وجود طالی س��فید کش��ورمان ی��ا همان پنبه، 
 در سال های گذش��ته رنگ باخته و این در حالی اس��ت که در روزگاری 
نه چندان دور، این محصول از جایگاه ویژه ای در کشورمان برخوردار بود.

دولت تصمیم دارد امس��ال در ب��ازار اجاره بها با انتش��ار 
قیمت ه��ای س��امانه امالك و مس��تغالت ب��رای آگاهی 
مس��تأجران از قیمت ه��ای روز و اجرای ش��دیدتر طرح 
تعزیرات��ی، بازار را کنت��رل کند.به گ��زارش مهر، موضوع 
اجاره بها ه��ر س��اله در خردادماه ب��ه دغدغ��ه ای برای 
مس��تأجران تبدی��ل می ش��ود. گرچه دولت س��عی کرد 
س��ال گذش��ته با اجرای طرح تعزیراتی مس��کن از گران 
 ش��دن بی دلیل قیمت ه��ا جلوگیری کند، ام��ا همچنان 
 قیم��ت ه��ا تح��ت کنت��رل درنیام��ده و مال��کان

 سلیقه ای قیمت ها را تعیین می کنند. دولت برای امسال 
 تصمیم گرفته که طرح جدید را به اجرا برس��اند تا مشکل 
قیمت های متفاوت در مناطق برطرف ش��ود،البته طرح 
بلوك بن��دی یکی از طرح های��ی بود که از س��وی دولت 
مطرح شد، اما به نظر می رس��د تعیین قیمت واحد قابل 
اجرا نیست و دولت تصمیم گرفته است تا طرح دیگری را 
 به اجرا برساند. براساس این گزارش، دولت تصمیم گرفته 
قیمت های س��امانه امالك و مس��تغالت را برای همگان 
منتش��ر کند تا مس��تأجران از قیمت هر آپارتمان مطلع 

باشند و قیمت های باالتر از عرف بازار را نپذیرند.
در واقع به دلی��ل این که تمامی قیمت ه��ا و قراردادهای 
مسکن در این س��امانه به ثبت می رسد، اطالعات قیمتی 
آن می تواند مستأجران را برای یافتن آپارتمان مناسب و 

با قیمت واقعی کمک کند.
این طرح قرار اس��ت که از س��وی معاونت مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��ه اجرا برس��د و همزمان ب��ا آن، طرح 
تعزیراتی مس��کن هم با جدیت بیشتری آغاز شود. امسال 
اجرای طرح تعزیراتی مس��کن مه��ر که اج��ازه افزایش 
قیمت را برای س��ال جاری 7 تا 9 درصد بی��ش از قرارداد 
س��ال قبل می دهد، یکی از موضوعاتی اس��ت که دولت 
 با تمرک��ز ب��ر آن س��عی دارد از افزایش افسارگس��یخته

 قیمت ها جلوگیری کند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران از تفاهمنامه اتحادیه 
مرغداران با وزارت صنعت برای تحویل مرغ 4012 تومانی به 
میادین خبر داد و گفت: تولیدکنندگان انتظار دارند وزارت 
صنعت نیز به اجرای تعهدات خود در تحویل خوراك طیور 

سرعت بخشد.
حسین مقدم نیا  گفت: در حال حاضر به دلیل قیمت باالی 
خوراك طیور، قیمت تمام شده باالست و برای عمل به تعهد 
توزیع مرغ 4012 تومانی از س��وی این اتحادیه، مسئوالن 
وزارت صنعت هم باید به تعهد توزیع ۳00 هزار تن خوراك 

طیور سرعت ببخشند.
مدیر عامل اتحادیه سراس��ری مرغداران افزود: نیاز ماهانه 
صنعت طیور کش��ور ماهانه 400 هزار تن، یعنی240 هزار 
تن ذرت و 160 هزار تن کنجاله سویاس��ت، اما تاکنون تنها 
50 هزار تن بعد از تفاهمنامه تأمین خوراك طیور با وزارت 

صنعت تحویل داده شده است.
وی افزود: اگرچه به تولیدکنندگان استان ها اعالم کرده ایم 
که در عمل به توزیع مرغ 4012 تومانی همکاری کنند، اما 

آنها انتظار تأمین نهاده ها را نیز دارند.
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت کنجاله سویا در بازار کیلویی 1700 تومان است 
که توزیع نهاده ارزان قیمت کنجاله سویا ۸۳0 تومانی، نقش 

مؤثری در کاهش قیمت تمام شده خواهد گذاشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در شهر جدید فوالدشهر 
اصفهان ۳2 هزار و صد واحد مس��کن مهر در حال ساخت 
است. محمد هادی رستمیان گفت: در شهر جدید فوالدشهر 
اصفهان ۳2 هزار و صد واحد مس��کن مهر در حال ساخت 
اس��ت. معاون وزیر راه و شهرسازی از س��اخت شش هزار 
 واحد مس��کن مهر در ش��هر جدید مجلس��ی خب��ر داد و 
تأکید کرد: با تمام نیرو در راستای تکمیل واحدها تا پایان 
سال جاری و تشویق مردم به س��کونت در شهرهای جدید 

تالش شود. 
وی شهر بهارس��تان را به لحاظ موقعیت خاص و نزدیکی با 
کالنشهر اصفهان دارای اهمیت فراوان ذکر کرد و گفت: در 
شهر بهارستان نیز تا کنون هش��ت هزار و صد نفر متقاضی 
مسکن مهر هس��تند که مراحل س��اخت آن آغاز و در حال 
اجراست. رستمیان در زمینه وضعیت مترو شهر بهارستان 
 ادام��ه داد: پیگی��ری در راس��تای تس��ریع اج��رای پروژه 
متروی شهر بهارس��تان در راستای آس��ایش و رفاه هرچه 

بیشتر ساکنان این شهر، در حال انجام است. 
در ادامه این مراس��م نیز مدیرکل راه و شهرس��ازی استان 
اصفهان با اش��اره به روند اجرایی مس��کن مهر در اس��تان 
اصفهان گفت: در س��ال جاری از 200 هزار مسکن مهر در 
حال س��اخت، یک چهارم آن مربوط به شهرهای جدید در 

استان است.

مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 
کش��ور گفت: تا یک ونیم ماه آین��ده در اصفهان، گندم 
به قیم��ت تضمینی از کش��اورزان خریداری می ش��ود. 
سیدقاسم زمانیان در ارتباط با قیمت آرد، اظهار داشت: 
تاکنون قیمت جدید آرد مشخص نشده و با همان قیمت 

قبلی خرید و فروش می شود. 
وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان در سطح کشور420 تومان است و در 
سه روز گذشته این خرید در شهرستان کاشان آغاز شده 
اس��ت. وی در مورد چگونگی خرید گندم از کشاورزان 
بیان داش��ت: با افزای��ش کیفیت گندم، پول بیش��تری 
به کشاورزان داده می ش��ود و با کاهش کیفیت، قیمت 

کمتری به کشاورزان پرداخت خواهد شد. 
زمانی��ان در ارتباط با ه��دف افزای��ش و کاهش قیمت 
متناس��ب با کیفیت گندم، تصریح کرد: ب��ا اجرای این 
روش، کشاورزان تشویق می شوند تا به محصوالت گندم 
خود رسیدگی کرده و ناخالصی های آن را از بین ببرند و 

گندم با کیفیت باال تولید کنند. 
وی با اشاره به این که از نظر میزان ذخیره گندم و آرد در 
سطح استان مشکلی نداریم، اضافه کرد: در حال حاضر، 
گندم خارجی وارد اس��تان شده و در س��یلوهای دولتی 
ذخیره ش��ده اس��ت.زمانیان تصریح کرد: ذخیره آرد به 
میزان کافی است و در زمینه آرد، گندم و سایر کاالهای 
اساسی در استان مشکلی وجود ندارد. مدیرعامل شرکت 
غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور در مورد میزان 
پیش بینی س��ازمان جهاد کش��اورزی راجع ب��ه تولید 
 گندم در س��ال جاری، اضافه کرد: پیش بینی س��ازمان 
جهاد کش��اورزی در مورد تولید گندم در س��ال جاری، 
260 هزار تن در سطح استان است و مراکز ذخیره سازی 
س��یلوهای مکانیزه آم��اده نگهداری این می��زان گندم 

)بومی( هستند. 

طیور مسکن مهرمسکن غله

انتشار عمومی 
قیمت های سامانه امالک

تعهد مشروط برای 
تحويل مرغ 4۰۱۲ تومانی 

ساخت 3۲ هزار واحد 
مسکن مهر در فوالدشهر

قیمت خريد گندم 
قیمت تضمینی است

اخبار كوتاه

ويژه
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اعطای حواله مسکوک طال به جای سکه متوقف شد

 بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران اعالم ک��رد: با توجه ب��ه ارزیابی نتای��ج حاصل از میزان اس��تقبال 
پیش خریدکنندگان س��که از ابزارهای جایگزین و امعان نظر ب��ه موقتی بودن روش های مذک��ور، از تاریخ 

1۳91/0۳/10 تحویل حواله مسکوك طالی بانک مرکزی )پته( به جای سکه متوقف شد.
تداوم اخراج كارگران در سال 

تولید ملی
منتخب مردم کلیبر در مجلس نهم

ارسالن فتحی پور 
 اخراج کارگ��ران از برخ��ی کارخانه ها ب��ه دلیل کاه��ش ظرفیت 
تولید ادام��ه دارد. مجل��س نهم با اقتضای ش��عار امس��ال درصدد 
ارائ��ه طرح های��ی ب��رای حمای��ت از تولید مل��ی اس��ت و در این 
 خصوص ب��ا وزارتخانه ه��ا و بخش خصوص��ی جلس��اتی را برگزار

 خواهد کرد. 
در صورتی که دولت با توجه به مشکالت بخش تولید لوایح حمایتی 
ارائه نکند، قطعا مجلس نهم با هماهنگی اتحادیه ها، تولید کنندگان 
در  خصوص��ی  بخ��ش  و 
راستای تحقق شعار امسال 
طرح هایی را آماده و تصویب 

خواهد کرد.
 امیدواریم در س��ال جدید 
تح��والت خوب��ی را در روند 
ارتقای بخش تولید ش��اهد 

باشیم.

نهايی شدن سند توسعه اش�تغال و سرمايه گذاری 
استان

قادری با اش��اره به اظهارات رهبر معظم انقالب ، رییس جمهور 
و خواسته های مردم، اش��تغال را مهم ترین خواسته ای دانست 
که باید به آن رسیدگی شود و در این باره گفت: متأسفانه متولی 
امر اشتغال هنوز مشخص نیست، ولی اگر ما متولی هستیم، باید 
زیرساخت ها برای برنامه ها و اهداف ما فراهم شود و دیگران نیز با 
هر سهمی که بر عهده دارند، ایفاگر نقش خود باشند و به این مسأله 
ورود پیدا کنند و صرفا همه کار  بر دوش اداره کار و تعاون نیفتد. 

وی با اش��اره به فعالی��ت کارگروه س��رمایه گذاری و اش��تغال، 
 اظهار کرد: روان سازی اجرای مصوبات ش��ورای عالی اشتغال و 
سیاست گذاری حوزه اشتغال در استان بخشی از وظایفی است 
که بر عهده این کارگروه بوده و به دلیل اهمیت موضوع، ریاست 
 آن را ش��خص اس��تاندار بر عهده داش��ته، به طوری ک��ه از بطن 
17 جلسه ، 205 مصوبه در حوزه اشتغال بیرون آمده است.  قادری 
با اعالم این که سند توسعه اشتغال و س��رمایه گذاری استان نیز 

نهایی شده است، تصریح کرد: این س��ند مزایا و ظرفیت ها را به 
تصویر کش��یده و چراغ راهی برای برنامه ریزی کالن اس��تان و 
شهرستان هاست.گفتنی است در این سند نرخ اشتغال، بیکاری 
 و حتی میزان نیاز به تس��هیالت و س��رمایه گذاری دس��تگاه ها 

مشخص شده است.

بررسی ۱۰ هزار طرح و ارايه 9۲5 میلیون تومان اعتبار
بر اس��اس اظهارات مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفهان، کمیته منتخب شورای عالی اشتغال در استان طی سال 
گذشته دو هزار طرح سرمایه گذاری در استان را به شکل حضوری 
و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند که این طرح ها منجر 
به اشتغال ۳9 هزار نفر شده است. به گفته وی، 925 میلیارد تومان 
اعتبار اجرایی برای این طرح ها م��ورد نیاز بوده که تاکنون 75 تا 
۸0 درصد این موارد برای انعقاد قرارداد به سیستم بانکی معرفی 
شده اند. وی تصریح کرد: البته برای ارایه تسهیالت به این طرح ها 
با مشکالت واگذاری سرمایه و تأمین نشدن مسائل مالی مواجهیم.

س�هم۱۰ میلیاردی اصفهان برای حمايت از مشاغل 
خانگی

قادری با اش��اره به تصویب قان��ون حمایت از مش��اغل خانگی ، 
کسب و کار خرد و خود اشتغالی طی سال 90 در مجلس شورای 
اسالمی، در این باره اظهار کرد: سهم استان اصفهان 10 میلیارد 
 تومان در حمایت از مش��اغل خانگی بوده که تاکنون از این مبلغ 
140 میلیارد تومان برای 9هزار و500 طرح مش��اغل خانگی در 
نظر گرفته شده که متأسفانه س��هم هر کدام از بانک های عامل 
در پرداخت تس��هیالت این قانون مشخص نبوده اس��ت، با این 
وجود ۸0 درصد از مشاغل خانگی معرفی شده موفق به دریافت 

تسهیالت شدند.

تحريم ها اثر بدی بر تولید گذاشتند
 اظه��ار نظ��ر در خص��وص 
تحری��م ه��ا یکی از مس��ائل 
پیچیده ای است که مدیران 
دولت��ی کمت��ر حاض��ر ب��ه 
پاس��خگویی در ب��اره اثرات 
آن هس��تند، ام��ا مدی��ر کل 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان با صراح��ت از اثرات 
بد تحری��م ها بر بدن��ه تولید 
س��خن گف��ت و اف��زود: این 
موضوع در کمیت��ه کارگری 
ش��ورای تأمین مطرح و مقرر 
ش��ده اس��ت ک��ه واحدهای 
 تولیدی و نیازهایش��ان رصد

شوند. قادری خاطرنشان کرد: 
تیمی از اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان مسئول رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی 
است و در راس��تای پیش��گیری و پیش بینی اثرات بد تحریم بر 
واحدهای تولیدی،  تالش می کند ت��ا قبل از این که کارگاه های 

تولیدی به بحران برسند، به آنها کمک کند. 
وی در این باره افزود: طبق دس��تورالعمل این کمیته، رسیدگی 
به وضعیت واحدهای تولیدی بر اس��اس اولویت  تولید مایحتاج 
عمومی، تولیدات اس��تراتژیک و تولید مواد اولیه سایر واحدهای 
تولیدی اس��ت که با توجه به این ش��رایط تاکنون، وضعیت ۸0 
واحد رصد و تالش برای گرفت��ن تصمیمات منطقی و نجات آنها 

از بحران ادامه دارد. 

مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی استان خبر داد

تالش برای نجات 80 واحد تولیدی بحران زده

شهرزاد  اين روزها غالمعلی قادری كه  مديريت اداره عريض و طويل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان را بر عهده دارد، با دغدغه های بسیاری برای ايجاد فضای اشتغال، پیگیری مطالبات باباعلی پور

كارفرمايان و كارگران، دغدغه های پیش روی سرمايه گذاری و بهره مندی از 45۰ تا 5۰۰ شركت 
هولدينگ شستا رو به رو است. قادری روز گذشته در نشست خبری حاضر شد و درباره مهم ترين چالش ها، اقدامات 

و برنامه های زيرمجموعه تحت مديريتش سخن گفت.

۱4۰ میلیارد تومان 
برای 9هزار و5۰۰ 

طرح مشاغل 
خانگی در نظر 
گرفته شده كه 

متأسفانه سهم هر 
كدام از بانک های 
عامل در پرداخت 

تسهیالت اين قانون 
مشخص نبوده است
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران با اعالم 
این که میانکال��ه ب��رای ورود ببرها آماده اس��ت، گفت: 
سفرهای استانی هیأت دولت برای تمام استان های کشور 

سرشار از خیر و برکت است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، 
محمودی راد افزود: در س��ه دوره از س��فرهای اس��تانی 
مصوب��ات خوب و س��ازنده زیس��ت محیطی در اس��تان 
مازندران به تصویب رس��یده ک��ه تمام آنها در راس��تای 
حفظ و صیانت از محیط زیس��ت و گونه ه��ای در خطر 

انقراض است. 
وی اظهار داش��ت: همچنین نگاه مثبت و سازنده رییس 
س��ازمان محیط زیس��ت به بحث تنوع زیس��تی، احیای 
تاالب ها و گونه های منقرض ش��ده یا در خطر انقراض، 
منجر به تصوی��ب مصوبات س��ازنده ای همچون احداث 

دبیرخانه کنوانسیون رامسر شده است. 
وی درباره این مصوبه توضیح داد: دبیرخانه کنوانس��یون 
بین المللی رامسر در زمینی به مساحت شش متر مربع با 
اعتباری بیش از دو میلیارد و 440 میلیون تومان بنا شده 
است. این دبیرخانه ش��امل بخش های مختلف از جمله 
ایستگاه مطالعات زیست محیطی، سالن همایش و غیره 

است و قرار است تا دو ماه آینده تکمیل شود. 
در ادام��ه محم��ودی راد به پ��روژه احیای زیس��تگاه ببر 
مازن��دران در میانکاله مازندران اش��اره کرد و گفت: یکی 
از وظایف س��ازمان حفاظت محیط زیست حفظ و احیای 
گونه های در ح��ال انقراض اس��ت. ببر مازن��دران یکی 
از گونه های ش��اخص گربه س��انان بزرگ جثه بوده که 
منقرض شده است، لذا سازمان حفاظت محیط زیست با 
بررس��ی های همه جانبه اقدام به احیای این گونه گرفته 
اس��ت. از این رو زیس��تگاه اصلی این گربه س��ان، یعنی 
میانکاله را برای پذیرش این میهمانان آماده کرده اس��ت. 
محمودی راد ادامه داد: برای این منظور زمینی به مساحت 
ش��ش هزار متر مربع با هزینه ای بالغ ب��ر 900 میلیون 
تومان فنس کشی شده و تمام امکانات مورد نیاز، از جمله 
کلینیک درمانی و بخش قرنطینه در آن تعبیه شده است. 
وی با بیان این که در حال حاض��ر میانکاله آماده پذیرش 
ببرهاست، گفت: تمام انرژی های مورد نیاز این زیستگاه 
از منابع تجدیدپذیر مانند خورشید و باد تأمین می شود. 
اکنون قرار اس��ت دو یا چهار قالده ببر دیگر از س��یبری 
وارد کشور شود که مسئوالن س��ازمان محیط زیست در 
تالشند تا گرم شدن هوا این حیوانات را وارد کشور و روانه 

میانکاله کنند.

نقل روزیادداشت

SMS 30000625555

رویداد

زیست بوم

خطر انقراض، بیخ گوش گونه های 
گیاهی و جانوری ایران

ایران دارای ش��رایط اقلیمی متفاوت و تنوع زیس��تی زیاد اس��ت، اما 
کارشناسان با هشدار در مورد ادامه روند برداشت بی رویه از طبیعت با 
اهداف اقتصادی، از احتمال انقراض برخی گونه های گیاهی و جانوری 

و نابودی زیستگاه ها خبر می دهند.
به گزارش همش��هری آنالین، روند ترکی��ب و تکامل گونه های جدید 
و نیز انقراض گونه هایی که توان س��ازگاری با تغییر ش��رایط محیطی 
را نداش��تند، بیش از چند میلیارد س��ال به طول انجامید تا سرانجام 
کره زمین به وجود آمد که ارزشمندترین منبع آن تنوع زیستی است. 
این تنوع زیس��تی در ایران در بخ��ش مهره داران ش��امل 165 گونه 
 پس��تاندار، 517 گونه پرنده، 209 گون��ه خزنده، 174 گون��ه ماهی و 

22 گونه دوزیست است.
شکل گیری چهره های متفاوت طبیعت و تنوع زیستی باال در این مرز و 
بوم، زاییده شرایط متعددی نظیر وضعیت زمین شناسی، عوامل خاکی، 
اقلیمی، روند تکامل حیات و عوامل زیس��تی بوده است، اما متأسفانه 
توسعه بی رویه فعالیت های اقتصادی انسان از یک سو و اتکای بالواسطه 
و وابستگی معیش��تی قش��ر کثیری از جمعیت رو به رش��د جهان به 
طبیعت از سوی دیگر، روزبه روز از تنوع طبیعی اکوسیستم ها می کاهد 
و محدودیت های بیش��تری برای زندگی و بق��ای حیات وحش فراهم 
کرده و همین طور عرصه های زیستی آنها را تنگ تر می کند. به گفته 
بسیاری از کارشناسان چنانچه روند تخریبی زیستگاه ها بر همین منوال 
ادامه یابد، امکان دارد در 50  سال آینده بسیاری از گونه های گیاهی و 
جانوری منقرض ش��وند؛ چنانچه تا به حال گزارش های زیادی درباره 
ناپدید شدن بسیاری از گونه ها شنیده ایم. به عنوان مثال، گونه بی نظیر 
و با شکوه ببر مازندران یا گونه ارزش��مند شیر ایرانی را دیگر نخواهیم 

دید، چون به دست خودمان برای همیشه از طبیعت حذف شده اند.
سال هاس��ت طرفداران، فعاالن و کارشناس��ان محیط زیست در ایران 
نسبت به تخریب، آتش سوزی، ش��کار غیرقانونی، انقراض گونه های 
اندمیک، خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها و آلوده شدن شتابان آب، 
هوا و خاک هشدار می دهند، ولی پرس��ش این است که چرا این روند 

هنوز متوقف نشده است؟
در این رابطه دکتر اس��ماعیل کهرم، می گوید: متأس��فانه مسئوالن و 
متولیان حفاظت از محیط زیست ایران در سال های گذشته نتوانستند 
گونه های در مع��رض خطر انقراض و تهدید را نج��ات دهند و با وجود 
این که سال هاست گونه هایی مانند تمساح پوزه کوتاه و گور ایرانی که 
گونه های در معرض انقراض به شمار می روند و تحت برنامه های احیا 
هستند، هنوز تعدادشان از حدود چند صد عدد تجاوز نکرده است. به 
گفته وی، تعداد گوزن های زرد تکثیر شده در اسارت نیز بعد از حدود 
40 س��ال، از 500 رأس تجاوز نمی کند که البته براس��اس معیار های 
تنوع زیس��تی جهانی این گونه، پرورش جانوران در محیط های بسته 
را نمی توان کمک��ی به غنای حیات وحش و تنوع زیس��تی تلقی کرد. 
کهرم فاصله تعداد برآورد ش��ده از یوزپلنگ آس��یایی در کشور را که 
تحت برنامه های متعدد و پر هزینه حفاظتی بوده با رقمی که الزم است 
تا این گونه از فهرس��ت گونه های در معرض خطر انقراض خارج شود 
بسیار زیاد می داند. به اعتقاد او پرنده ش��اخص و بومی کشور ما یعنی 
زاغ بور هم اگر در فهرست گونه های در معرض انقراض نیست، به دلیل 
این است که از دخالت های نابجا و مدیریت های نا بخرادانه بشر به دور 
بوده و با پناه آوردن به مکان هایی مانند کویر لوت و خار توران از پروسه 
انقراض مصون مانده اس��ت. کهرم معتقد اس��ت برای دیگر گونه های 
پرنده شاخص، بومی و آس��یب پذیر کش��ور مانند هوبره، میش مرغ، 
دارکوب س��وری و چاخلغ نیز برنامه مدیریتی اصولی و احیایی انجام 
نشده است. ایران میان تمام کشورهای جنوب غربی آسیا متنوع ترین 
و پرجاذبه ترین شرایط را از نظر پوشش گیاهی داراست که 20 درصد از 

گونه های موجود، انحصارا بومی ایران هستند.
اما دکتر هادی کیادلی��ری، رییس انجمن جنگلبانی ایران این س��یر 
قهقرایی را برای تنوع زیستی میان گونه های گیاهی کشور نیز متصور 
اس��ت و می گوید: اگرچه در کش��ور ما اصوال معیاری ب��رای کنترل و 
اندازه گیری میزان تنوع زیس��تی و روند آن وجود ندارد، ولی با توجه 
به تخریب ش��دید زیس��تگاه های طبیعی که مأمن گونه های مختلف 
گیاهی و جانوری هستند، می توان به درستی دریافت که تنوع زیستی 
در سال های گذشته روند به شدت رو به کاهشی داشته است. به گفته 
وی، گذش��ته از دخالت های بی رویه بش��ر و تخریب زیس��تگاه ها در 
سالیان گذش��ته، عوامل طبیعی مانند خشکسالی های پیاپی در روند 
رو به کاهش تنوع زیستی در ایران نقش داشته است. کیادلیری اضافه 
می کند: البته تنوع زیس��تی برخالف تصور عموم فقط ش��امل عناصر 
بزرگ طبیعت مانند درختان جنگل ها یا ش��یر و پلنگ نیس��ت، بلکه 
تک تک عناصر موجود در طبیعت مانند میکرو ارگانیس��م ها بخشی از 
تنوع زیستی محسوب می ش��وند که در تکامل و تعادل اکوسیستم ها 
نقش دارند و نبود هریک از آنها این تعادل طبیعی را بر هم می زند. اما 
متأسفانه بیشتر کارشناسان و مسئوالن تنها هنگامی نسبت به تهدید 
تنوع زیستی هشدار می دهند و نگران می شوند که عناصر کلی و بزرگ 
طبیعت در معرض تهدید و نابودی ق��رار می گیرند. به گفته وی، زنگ 
خطر تخریب جنگل های زاگ��رس زمانی باید به ص��دا در می آمد که 
اجزای کوچک تر این اکوسیس��تم در حال نابودی بودند، نه اکنون که 

این نابودی گریبانگیر بلوط های زاگرس شده است.

درد ما این است که هنوز درگیر 
سدها مانده ایم

محمد درویش، فعال محیط زیست
در مواجهه با سدسازی، این پیامد نامیمون و هراس آور، امروز 
بیش از 35 سال است که نخبگان و عالقه مندان به حوزه محیط زیست و 
منابع طبیعی با بررسی نشانزدهای فاجعه بار چنین تفکری، می کوشند 
تا اثرات آن را تا آن جا که امکان دارد، خنثی کرده یا کم کنند؛ نهضتی 
که در مارس 1977 میالدی و در جریان برگزاری کنفرانس جهانی آب 
در ماردل پالتای آرژانتین کلید خورد و تا نامگذاری روزی به نام »روز 
جهانی مقابله با سدسازی« در 14 مارس هر س��ال تداوم یافت. با این 
وجود و باوجود چنین تالش های ارزش��مند و روشنگرانه ای در سطح 

بین المللی و مل��ی، هنوز هم 
می شنویم و می خوانیم که در 
برخی محافل داخلی ذی نفوذ، 
سدس��ازی را به صورت مطلق 
در شمار افتخارات ملی قلمداد 
ک��رده و می کوش��ند تا حیات 
و تداوم رودخانه ه��ا هرگز به 

پایاب شان نرسد. 

Society,Cultural  Newspaper No. 799  |May 31,2012  |  12Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

آفت دامن 600 هکتار از جنگل های هیرکانی را گرفت 
600 هکتار از رویشگاه های جنگلی ساری مبتال به آفت شد. پارک جنگلی شهید زارع با 
75 هکتار مساحت و 400هکتار منطقه حفاظت شده همجوار این پارک و نیز 55  هکتار 

رویشگاه جنگلی در دشت ناز ساری مناطقی هستند که آفت در آنها شیوع یافته است. 

به گزارش ایبنانیوز،  کارشناس��ان و نخبگان استان خوزستان 
پیش از آغاز آبگیری سد گتوند، بر بی ثمر بودن طرح »دیوار 
حایل« تأکید کرده و هش��دار داده و با توجه به وجود نقایص 
فنی خواهان تعویق آبگیری شدند. در یک گزارش رسانه ای 
که بازتاب قابل توجهی در محافل دانش��گاهی کشور داشت، 
نسبت به تأثیر آب شور بر تأسیس��ات گرانقیمت نیروگاهی و 
کاهش شدید عمر مفید توربین های سد »گتوند علیا« هشدار 

داده شده بود.
نکته قابل توجه آن که کارشناسان سختکوش داخلی شرکت 
آب و نیرو در مدل آزمایش��ی ک��ه از دیوار حای��ل تهیه کرده 
بودند، ناکارایی طرح دیوار حائل )پتوی رس��ی( را به مقامات 

سیاسی وزارت نیرو و شرکت آبنیرو اعالم کرده بودند، اما طبق 
معمول ش��رکت آب و نیرو مجری س��د گتوند علیا بی توجه 
به نظرات کارشناسان اندیش��مند ایرانی، در جوابیه ای که به 
امضای امیر خن��ده جام، رییس دفتر مدیرعامل این ش��رکت 
برای رس��انه ها فرس��تاد، عکس های معدن نمک را ناشی از 
بزرگنمایی تصاویر خواند و از ایجاد پوشش��ی روی تأسیسات 
 گرانقیمت نیروگاهی برای محافظت از آنها در قبال آب ش��ور

 خبر داده بود.
سرانجام برخالف همه قواعد علمی و فنی و هشدار کارشناسان 
خبره ایرانی از جمله کارشناس��ان ش��رکت ه��ای آب و نیرو، 

آبگیری سد گتوند علیا تا مرحله سوم پیش رفت.

اظهارات م��ردم بومی و آگاه��ان محلی نش��ان می دهد آب 
 رودخان��ه کارون روز به روز ش��ورتر می ش��ود. کش��اورزان 
پایین دست کارون از شوری آب رودخانه و کاهش محصوالت 
و نابودی اراضی گالیه مندند و روس��تاییان و عشایر باالدست 
 سد از آوارگی و پرداخت نشدن بهای اراضی خود می گویند.

روستاییان حوزه مخزن سد نیز هنوز مطالبات خود را دریافت 
نکرده اند.

پل دریاچه سد گتوند قربانی می گیرد 
در جریان سومین مرحله آبگیری س��د گتوند علیا، شوری یا 
EC آب کارون در مخزن س��د تا هفده هزار باال رفته اس��ت و 
کارشناسان غیردولتی و فعاالن محیط زیست خواهان بازدید 
از سد و اندازه گیری میزان شوری آب با EC سنج های خود 
هستند، ولی مقامات شرکت مجری س��د چنین اجازه ای به 

آنها نمی دهند. 
اگر رقم اعالم ش��ده به وس��یله فعاالن محیط زیست درست 
باشد، این ش��وری چهار برابر باالتر از شوری آب خلیج فارس 
است و حتی تخلیه آب دریاچه سد گتوند به سوی خلیج فارس 
می تواند سالمت خلیج فارس را نیز به خطر انداخته و اعتراض 
کشورهای همسایه را به دنبال داش��ته و ابعاد محیط زیستی 

بین المللی پیدا کند.
با این هم��ه، مس��ئوالن وزارت نیرو ب��ا اصرار بر اش��تباهات 
گذش��ته خود، هنوز از موفقیت این طرح س��خن می گویند. 
عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و از حامیان اصلی 
پروژه سد گتوند علیا و طرح های انتقال آب از سرچشمه های 
رودخانه کارون، چن��د روز پی��ش در بازدید از ای��ن پروژه از 
افزایش کیفی��ت آب رودخانه کارون خب��ر داد! وی بدون این 
که به درخواس��ت فعاالن محیط زیس��ت برای بازدید از سد و 
اندازه گیری شوری آب دریاچه پاس��خی بدهد یا گزارشی از 
وضعیت ف��رو ریختن بخش های قابل توجه��ی از دیوار حایل 
 ارایه دهد، س��اخت این دیوار را ابتکار مدی��ران داخلی خواند. 
مدی��ران وزارت نی��رو در انتظ��ار چ��ه اتف��اق ب��زرگ تری 
هس��تند تا از اصرار ب��ر رویه اش��تباه خ��ود در هزینه کردن 
 روزانه میلیاردها ریال بودجه عمومی کش��ور دست بردارند؟

ب��رای آذی��ن خانه ای ک��ه بن��ای آن بر اساس��ی سس��ت و 
غیرکارشناس��ی نهاده ش��ده اس��ت، چقدر باید منتظر قضا و 
قدر بود؟ چه حدس و گمانی می تواند در قواعد رسوخ ناپذیر 
فیزیک که همه چیز را از روز نخس��ت عیان و مبرهن نش��ان 

می داد،کارگر افتد؟

چه کسی مسئولیت سد گتوند را بر عهده می گیرد؟

سد گتوند، موزه پنهانکاری مدیران دولتی 

قاعده آن است که افتتاح کنندگان سد »گتوند علیا« مسئولیت این پروژه را برعهده بگیرند.  سامان
سد گتوند در محلی غیر مناسب و دقیقا روی یکی از بزرگ ترین معادن نمک ایران که وسعت  فرجی بیرگانی

آن به ده ها کیلومتر می رسد، بنا شد. هشدارها و اعتراضات کارشناسان و نخبگان خوزستان 
در ۱5 سال گذشته برای توقف این پروژه راه به جایی نبرد و مدیران شرکت مجری که در ابتدا با متهم کردن منتقدان 
سد گتوند علیا و تهدید منتقدان به شکایت، وجود هر نوع نمک و مشکل اجتماعی در سد گتوند را با قاطعیت رد 
کرده و آن را ساخته و پرداخته عده ای با اهداف خاص می خواندند، پس از مدتی از تصمیم خود برای احداث دیوار 
حایل برای جلوگیری از تماس آب دریاچه با توده های نمک خبر دادند. سرانجام مدیران میلیاردها تومان از بودجه 
عمرانی استان خوزس�تان را به عنوان کمک در اختیار این پروژه ملی قرار دادند تا دیوار حائل را بسازند؛ دیواری 

که کمتر از بیست روز از آغاز آبگیری فرو ریخت و قابلیت خود را از دست داد.

شهر دوچرخه، یک قدم به سمت توسعه پایدار
غم انگیزترین حادثه عمر انسان این 

گروه 
اس��ت که یک روز در انتهای مس��یر  محیط زیست

پرفراز و نشیب و سختی که تمام عمر 
به سمت  موفقیت پیموده، بایستد و احساس کند»گذشته بهتر 
از امروز بود.« و به خودش بگوید: »اشتباه کردم! « ابعاد عظیم تر 
این پوچی درونی آن جاست که بعد از صدها سال پیمودن مسیر 
توسعه باالخره بایستد، به زمین نگاه کند و  به این نتیجه برسد: 
»اشتباه کردیم!« و احس��اس کند از آهن ها، خانه ها، صداها و 
دودهایی که احاطه اش کرده اند، خسته شده و دلتنگ همه آن 
چیزهایی است که در راه این توسعه قربانی کرده است؛ دلتنگ 
آهوها، انجیلی ها، قزل آالها، کرکس های مصری و اوریال های 
باش��کوه. بعد یک روز در انتهای مس��یر بی نهایت یک ترافیک 
پردود شهری ناگهان احساس کند دلش می خواهد برگردد به 
تنهایی و سکوت غاری در دل یک کوه و برای دلخوشی همسر و 
کودک نه چندان پاکی��زه  آفتاب س��وخته اش، روی دیوار غار 

تصویر ماموت ها را نقاشی کند. 
از می��ان 13/6 میلی��ون گونه س��اکن زمی��ن، انس��ان تنه��ا 
موجودی اس��ت ک��ه در آلودگ��ی و مصیب��ت و رن��ج حاصل 
از فعالیت خودش دس��ت و پ��ا می زند. او مصران��ه طبیعت را 
 تغیی��ر می دهد ت��ا بهت��ر زندگ��ی کند و ب��رای رس��یدن به 
خواس��ته هایش سرخوش��انه همه قوانین طبیع��ت ر ا زیر پا 
می گذارد؛ قوانینی که همه موجودات این کره خاکی متواضعانه 
در برابر آن سرفرود آورده اند. اما در بن مایه های اخالقی همین 
فرزند ناخلف اصلی اس��ت که به او ی��ادآوری می کند: » همه 
موجودات زمین، صرف نظر از س��ود و زیان ش��ان برای انسان، 
حق حیات دارن��د.« این دی��دگاه بوم ش��ناختانه همان عنصر 
حیاتی است که کمک می کند انسان از مقام سروری بر کائنات 
و ادع��ای مالکیت بر همه چی��ز فرود بیای��د و عمیقا درک کند 
عالی ترین رسالتش، غلبه بر زمین نیست بلکه زیستن در کنار 
همه موجودات است؛ هم چون همه آنها با تکیه بر صلح و عشق.

از احوال بزنگان، اگر بخواهی 

یگانه دریاچه سرزمین ما حالش خوب نیست

فرود و فراز

مرضیه ناظری
احتماال پیش آمده نس�بت به یک پاره هایی از یک سرزمین احساس »خاص« داشته باشید. احساسی از 
این دست که »تو را بیشتر دوست دارم«. اصال مهم نیست زیبایی اش چه اندازه کمتر یا بیشتر از همه آن 

جاهای دیگری است که می شناسی، یا این که چه اندازه بکر است )یا نیست(، یا... 
این صرفا یک نوع نزدیکی و احساس شبیه بودن و دوست داش�تن صمیمانه است و درست همان چیزی 

است که درباره »بزنگان« حس می کنم. 
برای من مهم نیس�ت که صدها میلیون سال اس�ت که دریاچه من آن جاس�ت و یک زمانی دایناسورها 
می آمده ان�د و احتماال پ�ای نیزاره�ای بلن�دش آب می خورده اند و ح�اال ۱27 گونه را پن�اه می دهد 
 و آبش آن قدر ش�ور و تلخ اس�ت که ُدرناها باالی س�رش چرخ می زنن�د و حتی برای آبتن�ی هم پایین 
نمی آیند و زمین های کش�اورزی اط�راف را به ای�ن دریاچه خیلی خیل�ی تلخ ترجی�ح می دهند. من 
حتی قبل از این که بدانم بزنگان تنها دریاچه در گس�تره وس�یع خراس�ان اس�ت، دوس�تش داشته ام 
و تا حاال، ه�زاران بار از این که ش�ب ها در حاش�یه آن آب نقره ای خیل�ی آرام قدم بزنم و در س�کوت 
بی نهایت وسیع اش خودم را و همه هس�تی را گم کنم، لذت برده ام و الی نیزارهایش سرک کشیده ام 
 و همیش�ه حس کرده ام حتما یک چیزهای ش�گفت انگیزی در آن گیس�وی انبوه طالیی کشف نشدنی 

می شود پیدا کرد.
بزنگان، سرزمین سهره و فسبل های چند میلیون ساله و افس�انه آب و ماهی و نیزارهای طالیی و رشته 

کوه غریبی است که مثل دامن زن ها چین خورده و تا امتداد افق پهن شده است.

اما اکن�ون متراکم ترین نیزار دریاچه به وس�یله روس�تایی ها تصرف و ش�خم زده ش�ده، گوس�فندها 
در منطقه حکمفرمای�ی می کنند و هر ج�ا می روی، جای پ�ای آنها هس�ت و آالله و الله و گ�ون و گز و 
ورک و خارش�تر نیس�ت. غیر از اینها در بزنگان ماللی نیس�ت ج�ز دوری گاه به گاه ش�غال ها و غیبت 
 و آمد و ش�د گربه ای وحش�ی یا گرب�ه ای جنگل�ی و تش�ی ها و پایکاها و خارپش�ت گ�وش دراز و آن 

۱27 گونه پرنده عزیز.

900 میلیون برای فنس کشی 
محوطه ببرها در میانکاله
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 لردگان میزبان جشنواره شعر
 از ما تا ماه

رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان لردگان از برگزاری جشنواره 
شعر منطقه ای »از ما تا ماه« در این شهرستان خبر داد. 

علیرحم ش��یخی در گفتگو با ایرنا گفت: این جش��نواره با همکاری 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن های 
ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان لردگان تیرماه امسال 

در این شهرستان برگزار خواهد شد. 
وی هدف از برگزاری این جشنواره را ارج نهادن به ارزش های معنوی 

و ملی مذهبی و تولید آثار فاخر ادبیات فارسی عنوان کرد. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرس��تان لردگان گفت: این 
جشنواره برای حمایت از س��رمایه های ادبی منطقه در سال تولید 
 ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی با حضور ش��اعران استان های

خوزس��تان،کهگیلویه و بویراحمد،لرس��تان،فارس، اصفه��ان و 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود. 

ش��یخی موضوعات این جشنواره را در س��ه بخش آیینی و مذهبی، 
انتظار و مهدویت، عفاف و حجاب، ایثار و ش��هادت و دستاوردهای 
انقالب اس��المی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان 

کرد. 
وی آخرین مهلت ارسال آثار را تا 27 خرداد ماه سال جاری اعالم کرد 

و گفت: جشنواره در نیمه دوم تیرماه برگزار خواهد شد. 
به گ��زارش ایرن��ا، شهرس��تان ل��ردگان در 160کیلومت��ری مرکز 

چهارمحال و بختیاری واقع شده است. 

 440 شهرکردی 
مشکل کلیه دارند 

گروه شهرستان - مس��ئول انجمن حمایت از بیماران 
کلی��وی چهارمحال و بختی��اری گف��ت: 440 بیمار در 

استان، به مشکالت نارسایی کلیه مبتال هستند.  
عزیزاهلل نافیان اظهار داش��ت: این بیماران، عضو انجمن 
حمایت از بیم��اران کلیوی هس��تند و تاکنون210 نفر 
از آنان عم��ل پیوند کلی��ه را انجام داده ان��د. وی اضافه 
کرد:230 بیمار دیگ��ر عضو انجمن که دچار نارس��ایی 
کلیه اند نیز تحت حمایت های انجمن برای دیالیز کلیه 

قرار می گیرند. 

 همکاری شهرداری شهرکرد
و حوزه هنری

 گ�روه شهرس�تان- ش��هردار ش��هرکرد تعام��ل ب��ا 
ارگان های فرهنگی و هنری را در استان بسیار ضروری 
دانس��ت و گفت: ش��هرداری ش��هرکرد و ح��وزه هنری 

همکاری خود را گسترش می دهند. 
ن��وراهلل غالمی��ان در نشس��ت مش��ترک ح��وزه هنری 
و ش��هرداری اف��زود: ب��ی ش��ک خالقی��ت هن��ری 
هنرمن��دان اس��تان م��ی توان��د در زیبای��ی و فرهنگ 
عمومی شهر بس��یار کارگش��ا باش��د. وی تصریح کرد: 
با توج��ه ب��ه راه ان��دازی س��ازمان فرهنگ��ی، رفاهی، 
تفریحی ش��هرداری، ایج��اد فضاهای علم��ی، فرهنگی 
 و هن��ری در پارک ه��ای ش��هر در مناط��ق مختلف از 

برنامه های آینده شهرداری شهرکرد خواهد بود.

داور چهارمحالی جهانی شد
 گروه شهرس�تان - داور جوان چهارمحال و بختیاری
 مس��ابقات جهان��ی قایقران��ی آب ه��ای آرام را قضاوت

می کند.  پگاه شیریان، داور جوان این استان برای قضاوت 
مسابقات کاپ جهانی آب های آرام، روز سه شنبه راهی 
روسیه شد.  این داور چهارمحال وبختیاری پیش از این 
در لیست اولیه داوران فدراسیون جهانی قایقرانی برای 
قضاوت این مس��ابقات معرفی ش��د و در حال حاضر نیز 
براساس دعوتنامه رسمی فدراسیون قایقرانی ایران، برای 

قضاوت این رقابت ها عازم مسکو شد. 
مس��ابقات کاپ س��ه جهانی آب ه��ای آرام دوازدهم تا 
چهاردهم خردادماه در مس��کو روسیه برگزار می شود و 
تیم ملی آب های آرام ایران نیز با حضور 13 قایقران در 

این مسابقات شرکت خواهد کرد. 

صدورگواهینامه سالمتی وظیفه اخالقی و قانونی یک پزشک است حمایت از تولید راهکار مقابله با تحریم هاست 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم توانمندی تولیدکننده داخلی به 
منظور مقابله با تحریم های دشمن گفت: حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذار، 
راهکار تحقق شعار س��ال جاری و مقابله با تحریم های دش��من است. علی اصغر 
عنابستانی در نخستین نشست ستاد تسهیل امور واحدهای صنعتی و پشتیبانی 
 ش��هرک های صنعتی چهارمح��ال و بختی��اری بیان داش��ت: با واگ��ذاری امور 
شهرک های صنعتی استان ها به استانداران، تاحدودی در تسهیل شرایط به نفع 
تولیدکننده و صنعتگران کمک ش��ده اس��ت. عنابس��تانی تأکید کرد: واگذاری و 

تفویض اختیارات بیش��تر به مدیریت های محلی در امور صنعت��ی، راهکار مؤثر 
کاهش بوروکراسی اداری و کاغذ بازی است. 

نماین��ده عال��ی دول��ت در چهارمح��ال و بختی��اری با بی��ان این ک��ه مصوبات 
کارگروه تس��هیل امور واحده��ای صنعتی بر اس��اس اصل 127 قانون اساس��ی 
اتخاذ می ش��ود، گفت: الزم اس��ت تصمیم هایی ک��ه در کارگروه تس��هیل امور 
واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری اتخاذ می ش��ود، به طور کامل از سوی 
دس��تگاه های اجرایی و بانک ها عملیاتی ش��ود. رییس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این نشس��ت، بیان داش��ت: این نشس��ت 
با ه��دف بررس��ی مش��کالت و تصمیم گی��ری برای رف��ع مش��کالت واحدهای 
تولیدی اس��تان برگزار ش��ده اس��ت. رحم��ان کرمی اف��زود: حمای��ت از تولید 
داخلی و ت��الش برای حفظ اش��تغال موجود در ش��رایط کش��ور، از اولویت های 
 اصلی دس��ت اندرکاران و سیاس��ت گذاران بخش صنعت و معدن اس��تان است. 
هفت مدیرعامل واحدهای صنعتی بزرگ چهارمحال و بختیاری در این نشس��ت، 
کمبود س��رمایه درگردش را از مش��کالت عمده واحدهای تولیدی و تأمین مواد 
 اولیه و افزای��ش مهلت باز پرداخت تس��هیالت دریافتی را از خواس��ته های خود

 بیان کردن��د. افزایش مهلت بازپرداخت تس��هیالت اعطایی بان��ک های عامل به 
 واحدهای صنعت��ی چهارمحال و بختی��اری از مصوبات این نشس��ت بود. بیش از 

هزار و 100 واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است. 

مدیر کل پزشک قانونی چهار محال و بختیاری گفت: صدور گواهینامه سالمتی وظیفه 
اخالقی و قانونی یک پزشک است.  منصور فیروز بخت دوشنبه در همایش اخالق نوین 
پزشکی اظهار داشت: گواهی، سند معتبری است که در باره سالمت و یا بیماری فرد به 
شخص داده می شود. وی تصریح کرد: انواع گواهینامه هایی  که پزشک می تواند صادر 

کند، گواهینامه معمولی و گواهینامه رسمی است. 
فیروز بخت ادامه داد: گواهینامه معمولی به تقضای خود اش��خاص است که بیماری 
ف��رد را در گواهینامه قید کند که پزش��ک موظف اس��ت مش��خصات کامل بیماری 

را در گواهینام��ه بیاورد. مدیرکل پزش��کی قانونی چه��ار محال و بختی��اری اذعان 
داش��ت: س��یر بیماری و مدت اس��تراحت فرد بیمار باید قید و گواهی صادر شده به 
خود بیمار تحویل داده ش��ود. فیروز بخت ب��ا بیان این که  تاریخ در گواهی پزش��کی 
بیمار امری اس��ت ضروری، بیان داش��ت: تاریخ در گواهی پزش��کی ه��م به صورت 
عددی و ه��م به صورت حروفی باید نوش��ته ش��ود. وی یادآور ش��د: گواهینامه های 
رسمی  پزشکی را معموالً برای معافیت از س��ربازی، استخدام دولت یا خارج شدن از 
دولت از جمله کار افتادگی فرد، برای ش��رکت در مجامع ثبت نام مدارس، مسابقات 
 ورزش��ی، س��فر حج، گواهینامه برای س��ازمان هایی از جمله بیمه  و... می نویسند. 
فیروز بخت افزود: گزارشات پزشکی بنا به تقاضای مراجع قضایی و توسط پزشک قانونی 
و قائم مقام وی صادر می ش��ود. وی تأکید کرد: گزارش��ات پزشکی در خصوص قتل، 
ضرب، جرم، تعیین سن، سالمت روانی، سقط درمانی، تعیین از کار افتادگی و... نوشته 
می شود. وی تصریح کرد: در تنظیم گواهی پزش��کی باید نام و نام خانوادگی پزشک، 
شماره نظام پزش��کی، آدرس محل کار، نوع تخصص، تاریخ و س��اعت معاینه و امضا 
پزشک نوشته ش��ود. وی ادامه داد: مطالب مندرج باید صحیح،روشن، دقیق و خوانا و 
منطبق اصول علمی و ترجیحا فاقد لغات و اصالحات پزشکی باشد. فیروز بخت با اشاره 
به این که در نوشتن گواهینامه پزشکی باید نکاتی نیز رعایت شود، عنوان کرد: پزشک 
باید از هویت درخواست کننده گواهی مطمئن شود، مخصوصا گواهینامه ای که برای 

ارایه به مراجع قضایی و قانونی نوشته شود. 

خبر ویژه

خبر کوتاه

6
خرید تضمینی گندم کشاورزان آغاز شد 

 رحمان کرمی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: خرید تضمینی گندم مازاد 
بر مصرف  کشاورزان چهارمحال و بختیاری از دهم تیرماه آغاز می شود و امسال هرکیلو گرم گندم 420 تومان 

از کشاورزان خریداری می شود.
هدف کارآفرینی  ایجاد خالقیت

 و نوآوری است
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

محمدرضا  سپهری
حضور در این اس��تان و در جمع فراگیران کسب و کار و کارآفرینی 
فرصت مناسبی اس��ت که از ظرفیت ها و پتانس��یل های این استان 
بیشتر صحبت شود؛ چرا که برای رس��یدن به رشد و توسعه و ایجاد 
رونق در فضای کسب و کار باید نگرش ملی داشته باشیم. می توانیم 
از این طریق از یک محیط کوچک فراتر رفته و با یک جامع نگری ویژه 
به اقتصاد و بازار نگاه کنیم. در استان ها باید ملی اندیشید و منطقه ای 
عمل ک��رد تا هم بت��وان به 
نیازهای بومی پاس��خ داد و 
هم با یک دی��د کلی و جامع 
با مناف��ع ملی همس��و بود. 
رشد و توسعه هر کشوری در 
گرو برقراری ارتباط با سایر 
جوامع و تب��ادل اطالعات و 

علم و دانش است.
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تاجران و بازرگانان ایرانی که به کشورهای مختلف سفر می کردند، 
همراه با واردات چای ، قند و روغن، فیلم های خارجی را برای اکران 
در ایران با خود به تهران می آوردند تا به همراه کراوات و کاله شاهی 
و ابزار و اسباب آرایش و مجالت مدل لباس، آن را در بازار ارایه کنند. 
کپی ب��رداری از س��ینمای آمریکا، هن��د، ترکیه و حت��ی ایتالیا 
در فیلمفارس��ی، ی��ک امر مت��داول در بی��ن کارگردانان ش��د و 
 دختران و پس��ران روس��تایی در تولیدات آن روزها با پوش��یدن 
لباس های خارجی، تبدیل به تیپ های غرب زده با کراوات و شلوار 

جین و موهای رنگ کرده شدند. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، سینمای ایران یک رویکرد ملی و 
هویتی به خود گرفت و برخی از آث��ار ماندگار در ژانرهای مختلف 
)گونه( از جمله گونه دفاع مقدس، انقالب محوری و ملودرام های 
اجتماعی، توانست در جایگاه فرهنگی مطلوبی قرار گیرد و حتی 

نام سینمای ایران را در جشنواره های مختلف طنین انداز کند. 
نگاه ایرانی - اسالمی به فیلم و سینما نیز باعث شد سینمایی ملی در 
ایران قد علم کند که در این نگاه سینمایی به یک اثر هنری، تمدن 
عظیم ایرانی- اس��المی مد نظر فیلمس��ازان قرار گرفته و روایتی 

 از تمدن س��ازی سینمای ایرانی است. س��ینمای دفاع مقدس در 
س��ال های مختلف همواره نقش مهمی در عرصه هنرهای بصری 
ایران داشته و همواره مورد تأیید قرار گرفته که این گونه از سینمای 
ایران نیز که خاص و ذات خود س��ینمای بومی اس��ت، می تواند 
در جهان نقش آفرینی داش��ته باش��د. س��ینمای ایران اینک به 
سمت پویش تمدن س��ازی گام برمی دارد و برای پایان بخشی به 
مقوله فیلمفارسی، برنامه و چش��م اندازهایی را برای خود ترسیم 
 کرده که در این راه، تش��کیل ش��ورای عالی س��ینما با محوریت 
 رییس جمه��وری اس��المی ای��ران، نویدبخش عصر س��ینمای 

تمدن ساز در ایران است. 
در یک دهه اخیر در چهارمحال و بختیاری از پنج س��ینمای این 
استان تنها سینما بهمن شهرکرد فعال است و مابقی سینماهای 
 این استان سال های سال اس��ت که گرد غربت بر ساختمان های

 متروک��ه آنه��ا نشس��ته،  ام��ا ای��ن روزه��ا هن��ر هفت��م در 
چهارمحال وبختیاری با بروز و ظهور جوانان مستعد و تحصیلکرده 
 در امر تولید، ساخت فیلم، س��ینماداری و مدیریت علمی سینما 
 پیش��رفت ه��ای چش��مگیری داش��ته اس��ت.  اکن��ون در 

چهارمحال و بختیاری اگر چه تنها چراغ یک سینما روشن است، اما 
همین تک سینما توانسته جایی برای خود در بین مخاطبان خاص 

و عام هنر هفتم بگشاید. 
رییس ح��وزه هن��ری چهارمح��ال وبختی��اری گفت: س��ینما 
بهم��ن ش��هرکرد از س��وی س��ازمان س��ینمایی س��وره حوزه 
 هنری، یکی از پنج س��ینمای برتر کش��ور شناخته ش��ده است.

حجت اهلل ش��یروانی به ایرنا گفت: در دیدارهای اس��تانی مدیران 
سازمان توسعه س��ینمایی سوره، از س��ینماهای شهرستان های 
مختلف، پنج سینما ی حوزه هنری در سراسر کشور نشان سینمای 
برتر از نظر کیفیت صوتی و تصویری و خدمات رسانی و امور رفاهی 
را ازآن خود کردند.  کارشناس امور سینماهای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: هم اکنون در این استان 
یک سینما فعال است و برای جمعیت860هزار نفری، 485صندلی 
سینما وجود دارد.  شهرام فرجی یادآور شد: پس از بازسازی سینما 
بهمن ش��هرکرد، هم اکنون فیلم های این س��ینما به روز اکران 
می شود که این امر اس��تقبال عالقه مندان به فیلم و سینما را به 
 همراه داشته است.  به گفته وی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال وبختیاری از بخش خصوصی برای ایجاد پردیس های 
س��ینمایی اس��تقبال و حمایت می کند.  وی گفت: با راه اندازی 
تاالر ش��هر در ش��هرکرد، این امکان برای دایر کردن سینما غدیر 
در مرکز چهارمح��ال و بختیاری وجود دارد.  مدیر س��ینما بهمن 
 شهرکرد نیز گفت: در حال حاضر این سینما تنها سینمای فعال در 
چهارمحال و بختیاری اس��ت که فیلم در این سینما به روز اکران 

می شود. 
مه��دی حس��ن زاده اف��زود: س��ینما بهم��ن ش��هرکرد تمامی 
استانداردهای الزم برای س��ینما را داراست و یکی از 12سینمای 
کش��ور در امر فروش بلیت اینترنتی اکران اس��ت.  ب��ه گفته وی، 
برای رونق بخش��یدن به امر س��ینماداری به عن��وان یک مؤلفه 
فرهنگی، مس��ئوالن می توانند بس��ته های حمایتی در خصوص 
کاهش هزین��ه ه��ای خدمات ج��اری نظی��ر آب، ب��رق و گاز را 
مصوب کنند و در اختیار س��ینماها قرار دهند. حسن زاده گفت: 
 تصویب و اختصاص این بس��ته ه��ای حمایت��ی موجب کاهش 
هزینه های جاری می ش��ود که کاهش این هزین��ه ها در بخش 
فرهنگ و هنر ضروری اس��ت. س��ینما در چهارمحال و بختیاری 
اکنون دوران ش��کوفایی خود را می گذراند و حضور کارگردانان و 
فیلمسازان جوان، مستعد و آینده دار و وجود شش دانش آموخته 
کارشناسی ارشد سینما و دایر شدن دو انجمن تخصصی نقد فیلم 
 در این اس��تان، نوید بخش روزهای خوش این هنر در س��رزمین 

آب های روان ایران است. 

در انتظار روزهای خوش

قاب های رنگی سینما در چهارمحال وبختیاری 

سینما پدیده قرن بیستم اس�ت و در این قرن، هنرهای بصری و شنیداری کم کم جای خود را در  گروه 
بین طبقات اجتماعی باز کردند. در ابتدای ورود این ابزار صنعتی مدرن به ایران، جنبه سرگرمی شهرستان

آن مد نظر قرار گرفت و سینما عاملی برای سرگرمی توده های مردم بود. 

 احداث پست فیوزی دشتک 
صددرصد پیشرفت فیزیکی دارد 

مدی��ر عامل ش��رکت توزیع 
نیروی ب��رق چه��ار محال و 
بختیاری گفت: احداث پست 
فی��وزی 20،63 کیل��و وات و 
خ��ط 63 کیلو ولت دش��تک 
فارسان سال گذشته احداث 
ش��د و صددرصد پیش��رفت 

فیزیکی دارد. 
رحمت اهلل حمامی��ان اظهار 
داش��ت: اعتب��ار مص��وب 
 ب��رای احداث پس��ت فیوزی 
20،63 کیلو وات دش��تک و 
خط 63 کیلو ولت دشتک فارسان 55 میلیارد ریال بوده اس��ت. وی تصریح کرد: 34 میلیارد ریال اعتبار برای احداث 

پست 20،63 کیلو ولت شهرک صنعتی شهرکرد تصویب شده که تا کنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
حمامیان ادامه داد: پست 20،63 کیلو ولت بن، 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای خاتمه این طرح 10 میلیارد 

ریال اعتبار الزم است. 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق چهار محال و بختیاری عنوان کرد: 81 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش ظرفیت 
پست 400 کیلو ولت شهرکرد تصویب شده و 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای خاتمه طرح، 19 میلیارد ریال 

اعتبار الزم است.
حمامیان یادآور شد: برای احداث پست 400 کیلو ولت لردگان 413 میلیارد ریال اعتبار تصویب شده و تا کنون 60 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته و برای خاتمه این طرح ،210 میلیارد ریال اعتبار الزم است.
مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی برق چهار محال و بختیاری اذعان داشت: پس��ت 400 کیلو ولت فرادنبه 10 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته و برای اتمام این طرح، 342 میلیارد ریال اعتبار الزم است.

گف��ت:  بروج��ن   فرمان��دار 
 ه��م اکنون س��ه ه��زار و 800 
بی س��واد در این شهرس��تان 
وجود دارد.  فتاح کرمی در ستاد 
راهبردی نهضت س��وادآموزی 
شهرس��تان بروج��ن اظه��ار 
داش��ت: از این تعداد، یکهزار و 
318 بی سواد مطلق شناسایی 
شده و مابقی نیز بر اساس آمار 
جمعیتی بی سوادان شهرستان 
 هس��تند. وی ریش��ه کن��ی 
بی سوادی را وظیفه دولتمردان 
در نظام جمهوری اس��المی عنوان کرد و افزود: همه دستگاه های دس��ت اندرکار باید برای رفع معضل بی سوادی در 
شهرس��تان مجاهدت کنند. کرمی ادامه داد: الزم است با عزم جدی، همدلی، تعامل، مش��ارکت و برنامه ریزی تمامی 
دستگاه های اجرایی در شهرستان، نرخ باسوادی را در بروجن به صددرصد برسانیم. فرماندار بروجن گفت: همانگونه 
 که این شهرستان در همه زمینه ها در چهارمحال و بختیاری پیشقدم بوده و توانسته الگویی برای دیگران باشد، باید در 
ریشه کنی بی سوادی نیز تاریخ ساز باش��د. معاون س��وادآموزی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری نیز 
 در این نشس��ت اظهار داش��ت: برنامه ریزی و فعالیت های قابل قبولی در اس��تان از قبیل پاالیش اسمی بی سوادان، 
 برنامه ریزی برای آموزش فرد به فرد، اس��تفاده از ظرفیت مجتمع های آموزشی و برون سپاری سواد آموزی به منظور 
ریشه کنی بی سوادی انجام شده است.  امیر حسن پور افزود: آماده سازی زیرساخت ها، شناسایی جامعه هدف و توجیه 
وظایف مدیران به منظور تحقق اهداف طرح ریشه کن کردن بی سوادی تا پایان برنامه پنجم توسعه در استان فراهم شده 
است.  به گفته وی، برای باال بردن نرخ باسوادی باید بسترسازی شود تا جذب فراگیر آموزش های نهضت سوادآموزی 

افزایش یابد. 

مع��اون بهب��ود تولیدات 
دامی جهاد کش��اورزی 
چهارمح��ال و بختیاری 
 گفت: س��االنه اف��زون بر 

35 هزار تن گوشت قرمز  
در ای��ن اس��تان تولی��د 
و روان��ه ب��ازار مص��رف 

می شود.
ب��رزو هیبتی��ان اظه��ار  

داش��ت: میزان تولیدات 
گوش��ت قرمز در استان 
چهارمح��ال و بختیاری 

2/5 درصد از مجموع تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تعداد واحدهای گاوداری صنعتی این استان را 367 واحد برشمرد و گفت: تاکنون160 واحد پرواربندی گوساله و 

بره در این استان به بهره برداری رسیده است.
 معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کیفیت برتر تولیدات گوشتی و دامی این 
استان، گفت: تولیدات گوشتی استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است که این مسأله، بازاریابی خوبی را برای دامداران 

فراهم کرده است.
وی بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گوشت در این استان تأکید کرد و گفت: ضرورت توجه به نیازهای غذایی 
جامعه موجب شده تا این سازمان برنامه های حمایتی الزم را در راستای حمایت از دامداران و تولیدکنندگان فرآورده های 

دامی در دستور کار قرار دهد.
هیبتیان ادامه داد: در حال حاضر افزون بر 150 واحد دامی و طیور در این استان در نوبت تخصیص آب هستند تا بتوانند 

نیازهای آبی واحدهای دامداری و مرغداری خود را برطرف کنند.

 سه هزار و 800 بی سواد 
در شهرستان بروجن وجود دارد 

چهارمحال و بختیاری ساالنه
 35 هزار تن گوشت تولید می کند

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاریفرماندار بروجنمدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق چهار محال و بختیاری



یادداشت
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معمای منطقی 1 :  کهکشان راه شیری

طی تحقیقات دانشمندان یک کهکشان برای ارتباط با کهکشان های دیگر از 1000  لیزر استفاده می کند وآنها طی خاموش و روشن 
شدن، پیام ارسال می کنند. 

تغییرلیزرها
ا- ابتدا همگی روشنند.      2- لیزرهای 2و4و6 و...خاموش می شوند.       3- لیزرهای 3و6 و9و... تغییرحالت می دهند.         4- لیزرهاسه 
درمیان، تغییرحالت می دهند.            5- لیزرها چهار در میان تغییر حالت می دهند وبه همین ترتیب تا حرکت هزارم. )منظور از تغییر 

حالت یعنی این که لیزرهای روشن، خاموش می شوند و لیزرهای خاموش، روشن می شوند.(
کدام لیزرها روشن می مانند؟

 معمای منطقی 2: کیسه پول 
و برداشت های مساوی

یک کیسه پول داریم بین چند نفرتقسیم می کنیم. به نفر اول 10 تومان 
به عالوه 1/7 باقیمانده پول را می دهیم. به نفر دوم 20 تومان به عالوه 
1/7 باقیمانده پول را می دهیم الی آخر، به صورت ده تومان بیشتر از 
مبلغ ثابت نفر قبلی به عالوه 1/7 باقیمانده. باتوجه به برابر شدن سهم 

کلیه نفرات، میزان پول داخل کیسه وتعداد نفرات را بیابید.
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استریمکو

۱. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند.

۲. در هر ستون از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 

3000625555

ب��ازی »م��از« ی��ا »البیرنت« 
از بازی ه��ای پ��ر طرف��داری  
اس��ت که بازیک��ن می تواند با 
اس��تفاده از یک گوی کوچک 
در یک صفحه پالس��تیکی به 
ش��کل دو بعدی و س��ه بعدی، 
راه های متعدد و پر پیچ و خمی 
که پیش روی اوس��ت را از یک 
نقطه آغ��از کرده و ب��ا انتخاب 
راه و مسیر درست و همچنین 
گذر از بعضی مس��یرهای غلط 
و استفاده از تجربیات به دست 

آمده، به پایان برساند. 

فرض کنید در اتومبیلی سوار هستید که دو صندلی بیشتر ندارد و در هوای بارانی در حال رانندگی هستید. کنار خیابان 
 سه نفر را می بینید. اولی دختری است که س��ال ها آرزوی ازدواج با او را داش��ته اید، ولی هیچ گاه فرصت صحبت پیدا

نکرده اید، دومی دوست صمیمی شماست که یک بار جان شما را از مرگ نجات داده است و سومی پیرزنی است که تصادف 
کرده و خونریزی دارد والزم اس��ت هر چه سریع تر به بیمارستان رسانده ش��ود. عکس العمل شما برای حل این مشکل 

چیست. )دقت کنید ظرفیت ماشین دو نفر است (

در زمان قدیم که روستاییان محصوالتشان را برای فروش به میدان می آوردند، زنی روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان 
آورد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که اسب سواری خورد به سبد تخم مرغ. در نتیجه بیشتر تخم مرغ ها شکستند. 
اسب سوار خیلی ناراحت شد و از روستایی پوزش خواست و حاضر ش��د پول همه آنها را بپردازد. اسب سوار از روستایی 
 سؤال کرد: مادرجان چندتخم مرغ داشتی؟ زن در جواب گفت: نمی دانم اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر می داشتم، یکی باقی 
می ماند. وقتی سه تا سه تا بر می داشتم، یکی باقی می ماند، وقتی چهارتا چهارتا بر می داشتم، یکی باقی می ماند، وقتی 
پنج تا پنج تا بر می داشتم یکی باقی می ماند، وقتی شش تا ش��ش تا بر می داشتم یکی باقی می ماند، اما وقتی که هفت 
 تا هفت تا بر می داش��تم هیچی باقی نمی ماند. مرد حس��اب کرد و پول تخم مرغ های زن را داد. سؤال: کمترین تعداد 

تخم مرغی که زن می توانست داشه باشد چندتا بود؟ جواب: ۳۰۱. سعی کنید خودتان روش حل آن را متوجه شوید.

در هر ش��بکه با حرکت های عمودی و افقی خانه سمت راست باال 
را به س��مت چپ پایین وصل کنی��د، به طوری که فق��ط از یکی از 
خانه های تمام مربع های ۲ در ۲ مش��خص شده )سبز رنگ( عبور 
کند. به مثال حل شده خوب دقت کنید. تعداد خانه های سفیدی 

که مسیر از آنها عبور نمی کند، پاسخ مورد نظر ماست.

1� به نظر ش�ما، بهترین ش�یوه برای این که اطمین�ان یابید طرف 
مقابلتان کامال برازنده و مناسب حال شماست، چیست؟

 الف( خواسته ها و سالیقتان در زندگی عینا مثل هم باشد.
ب( در این ارتباط، همیش��ه ش��اد و راضی باشید و هیچ 

اختالف و مشکلی بینتان وجود نداشته باشد.
ج( به اتفاق هم با مش��کالت مواجه شوید و 

مبارزه کنید و روزبه روز بیشتر به یکدیگر 
نزدیک شوید.

د( این که والدی��ن و خانواده تان او را 
تأیید کنند.

2� به نظر شما، زوج ها از چه طریق 
قادرند به بهترین نحو، مش�کالت و 

مس�ائل مهم زندگی مشترکش�ان را 
حل و برطرف کنند؟

 الف( ابتدا مشخص کنند چه کسی در اشتباه 
است و حق با کدام است.

ب( حتی در صورت ناراحتی و نارضایتی ش��دید، باید 
مدام با یکدیگر صحبت و تبادل نظر کنند.

ج( مشکالت را به حال خود رها کنند و منتظر بمانند تا 
اوضاع خود به خود بهبود یابد.

 د( تمام ح��واس خ��ود را ب��ر روی آن متمرکز کنن��د و ب��ا دل و جان به 
حرف ها و پیشنهادهای یکدیگر گوش دهند.

  3� در زندگ�ی مش�ترک زوج ه�ا، ممک�ن اس�ت تف�اوت ها، 
اختالف نظرها و مشکالتی قدعلم کنند، اینها:

 ال�ف( نمایانگر این حقیقت هستند که الزم اس��ت تغییر و تحولی در 
همسرتان به وجود آید.

ب( دالیلی هس��تند که باعث می ش��وند گذشت و س��ازش خود را به 
یکدیگر نشان دهید و در جهت بهبود ارتباطتان بیشتر بکوشید.

ج( به منزله و عالیم هشداردهنده ای هستند که ثابت می کنند همسرتان 
مناسب حال و برازنده شما نیست و به دردتان نمی خورد.

د( به منزله و نشانه هایی هس��تند که به ما می گویند زمان آن فرا رسیده 
است که چیزهای جدیدی یاد بگیریم و به مرحله رشد و شکوفایی برسیم.

4� زوج هایی که همیش�ه رضایت خاطر، خرسندی، خشنودی و 
شادمانی شان را با یکدیگر تقسیم می کنند، با زوج هایی که مدام 
ابراز نارضایتی و ناراحتی می کنند، تفاوت دارند. به نظر شما تفاوت 

آنها در چیست؟
  الف( زوج های گ��روه اول هرگ��ز عصبانی نمی ش��وند، ج��ر وبحث راه 
نمی اندازند و سعی می کنند همیش��ه آرامش و خونسردی خود را حفظ 

کنند.
ب( زوج های گروه اول هیچ گاه وضع را از آن چه هست، بدتر نمی کنند.

ج( زوج های گروه اول مسائل و مشکالت کمتری دارند، در نتیجه بیشتر از 
زندگی خود لذت می برند.

د( زوج های گروه اول، برای حل مس��ائل و مش��کالت موجود، از ابزارها و 
شگردها و راهکارهای مدبرانه تری استفاده می کنند.

امتیازات 
هر سؤال براساس 

گزینه ها:
الف ب ج د
1 4 2 3 1
4 1 2 3 2
4 1 3 2 3
4 1 3 2 4

بین 
13 تا 16 امتیاز

ایثارگران�ه  روحی�ه ای  از  ش�ما 
برخورداری�د، ول�ی در عی�ن ح�ال مایلی�د 

همس�رتان نی�ز ب�ه موق�ع ش�ما را درک کن�د و 
از خودگذش�تگی نش�ان ده�د. ممکن اس�ت هنگام 

رویارویی با مشکالت ابتدا خود را ببازید، اما خیلی زود 
به خود می آیید و اوضاع را به بهترین نحو سروس�امان 
می دهید. متأس�فانه هنگام پذیرفتن اش�تباهات، 

کمی سرس�خت و لجوجانه عمل می کنید، اما با 
کمی تأمل، راهکارهایی مناسب می یابید 

 و می توانید برمش�کالت پیروز
 شوید.

بین 4 تا ۸ امتیاز
ابتدا به این سؤال پاسخ دهید، آیا معنا 

 و مفه�وم زندگی مش�ترک را به درس�تی درک 
کرده اید؟ اگر پاسختان  منفی اس�ت )که حتما با توجه 

به امتیازاتتان همین طور اس�ت( قبل از تصمیم گیری برای 
ازدواج، بای�د به زندگی مش�ترک آرام و پ�ر از تفاهم زوج های 

اطرافتان دقیق ش�وید و راهکاره�ای مدبرانه آنه�ا را فراگیرید. 
متأسفانه قدرت تصمیم گیری باالیی ندارید و حرف های دیگران 
به س�رعت وس�هولت رویتان اثر می گذارد، بدون این که درباره 
آنها بیندیش�ید. این را بدانید، زندگی مشترک همانند خیابان 

دوطرفه ای اس�ت که باید ح�ق وحقوق طرفی�ن در آن به 
طور یکسان و مساوی رعایت شود وگرنه مشکالت و 

موانعی بر سر راهتان قد علم می کند که حل 
و فصل آنها غیرممکن می شود.

بین 9 تا 12 امتیاز
سرس�خت و خ�ودرأی هس�تید و بر 

اعتق�ادات و باورهای ریش�ه دار و عمیق خود 
به ش�دت اصرار می ورزی�د و مایلید هم�ان ها را در 

زندگی مشترکتان نیز اعمال کنید. این به شرطی خوب 
است که ابتدا بتوانید به تفاهمی با همسرتان در این زمینه 
دست یابید و پس از گذشت چندسال از زندگی مشترکتان و 
شناخت هرچه بیشتر یکدیگر، با همفکری با او آنها را به کار 

گیرید. متأسفانه هنگام رویارویی با مشکالت، به سرعت 
دست و پایتان را گم می کنید و قادر نیستید بدون 

کمک فکری دیگ�ران، مس�ائل را حل و فصل 
کنید. بهتر است کمی صبورانه تر با 

مسائل برخورد کنید.

ها ی 
همسرداری و روابط مریخی ها و ونوس

 آزمون خودشناسی
 مفهوم زندگی مشترک

باورهای خود را در رابطه با یک ارتباط عمیق و ریش��ه دار 
بسنجید.

آیا تاکنون از خود پرس��یده اید معنای زندگی مش��ترک 
چیس��ت؟ آیا می دانی��د پایه ی��ک زندگی مش��ترک بر 
اعتقادات و باورهای بنیادی ش��ما اس��توار است؟ زندگی 
مشترک مفهومی بسیار وسیع دارد که شاید در یک جمله 

نتوان بیان کرد.
آزمون زیر به ش��ما کم��ک می کند دریابی��د اعتقادات و 
 باورهای بنیادی ت��ان در رابط��ه با یک ارتب��اط عمیق و 

ریشه دار چیست؟ 
هنگام پاسخ دادن به این س��ئواالت، اولین فکری را که به 
ذهنتان می رسد، در نظر بگیرید و براساس آن به سؤاالت 

پاسخ دهید.

نتیجه  
آزمون 

خودشناسی  
مفهوم زندگی 

مشترک



يادداشت
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یک روز پس از ارتحال امام سرودی از رادیو تلویزیون پخش شد به 
نام دریغا. اثری که سرودن شعر، ساخت و تنظیم آهنگ، خواندن، 
اجرا و ضبط آن فقط 24 ساعت به طول انجامید و تا سال های سال 

در ذهن و یاد مخاطب ایرانی ماند و همچنان می ماند. 
همین مسأله بهانه ای ش��د تا پای صحبت محمد علی شکوهی، 
آهنگساز و تنظیم کننده سرود دریغا بنشینیم و یادی از روزهای 

سیاه آن سال کنیم؛ ای دریغا. 
ماجرا ازکجا آغاز شد؟ 

از انتشار خبر ارتحال امام.
عکس العمل شما چه بود؟

 مثل همه، بهت وناباوری و موجی از اندوه و غم، یکباره همه وجود 
مرا فرا گرفت. به اداره رفتم. اداره تقریبا تعطیل بود. یکی دو نفر از 
همکارانم آمده بودند. در فکر بودم که باید کاری کرد. خبرخیلی 
غیرمنتظره و غیر مترقبه بود و ما آمادگی قبلی نداشتیم. هنوز از 
انعکاس شور و حال و تأثرعمومی در رسانه ها خبری نبود. برنامه ها 

محدود می شد به خبر و پیام.
خب بعد دستوری ابالغی چیزی دريافت کرديد؟

 خیر. ما به حس��ب وظیفه در یک مرکز هنری، مثل همیشه فقط 
می توانستیم ابراز احساساتمان را به شکل ارایه سرود و موسیقی 
نش��ان بدهیم، برای این کار باید با آهنگسازان و هنرمندان دیگر 
تماس می گرفتیم. اما در آن ش��رایط به هیچ کدام از هنرمندان 
دسترسی پیدا نکردیم. به فکرافتادم که حداقل خودم کاری کنم. 

در وضعی که خودم داشتم، از نظرتأثیرات و تألمات شدید روحی 
ناخودآگاه فکر می کردم خودم آمادگی دارم قطعه ای بنویس��م. 
درهمین فکرها بودم که متوجه شدم یک ملودی را با خودم زمزمه 
می کنم، هرچه زمان می گذشت، عمق مس��أله بیشترمی شد و 

عظمت، موضوع روشن تر از لحظات اولیه خبر شده بود.
ولی تا جايی که به ياد دارم شاعر آقای سبزواری است.

بله. من همانطورکه مل��ودی را زمزمه می ک��ردم دراین میان با 
ش��اعرگران قدر، آقای س��بزواری تلفنی صحبت کردم. ایش��ان 
چند خط از شعری را که سروده بودند تلفنی خواندند. من دیدم 
امکان تلفیق آن ش��عر با مل��ودی من وج��ود دارد. یک اثرهنری 
ماحصل ذوق و اس��تعداد فردی یک هنرمند اس��ت، ولی من در 
آن شرایط به طور غیر مس��تقیم نوعی احساس��ات درونی را که 
 تنها مربوط به خودم ه��م نبود، در هنرمندانی ک��ه با آنها تماس 

می گرفتم، می دیدم.
در حین کار با شعرای ديگر چطور؟ تماسی نداشتید؟

اتفاقا دراین فاصله شعرای دیگری هم با هم تماس داشتند و اشعار 
ارزنده ای را تلفنی برای ما خواندند ولی امکان ساختن آهنگ روی 

همه آنها برایم نبود.
چه کسانی بودند؟
متأسفانه خاطرم نیست. 

و دوباره سراغ استاد سبزواری رفتید؟ 
شعرآقای سبزواری را انتخاب کردم چون ساده وسلیس و روان بود. 

شاعر برآیند هیجانات مردم را ساده و روان در زمانی بسیار کوتاه 
به شعر درآورده بود.

موسیقی را بر چه مبنايی انتخاب کرديد؟
انتخاب من از نظر نوع موسیقی روی یکی ازدستگاه های موسیقی 
 ایرانی ب��ود و به نظر من گوش��ه شوش��تری ازدس��تگاه همایون 

مناسب تر بود.
چرا اين گونه موسیقی؟

این گوش��ه را که از قبل در ذهنم داش��تم به صورت فرم شعری 
تغییرحالت دادم و آن را با اشعارتلفیق کردم. خوشبختانه تلفیق 
خوبی ش��د. به ویژه آن ترجیع بند »دریغا ای دریغا ای دریغا. . .« 
به این ترتیب و دور از انتظار، کار آهنگسازی تا بعدازظهر به پایان 

رسید.
 در مورد نحوه آهنگس�ازی و تنظیم بیشتر توضیح 

بدهید.
 نحوه آهنگسازی، انتخاب سازها و  ارکستراسیون خیلی سریع و 
فی البداهه بود. با توجه به فضای شعر، یک آنسامبل سازها بادی و 
کوبه ای را انتخاب کردم و قسمت اورتور سرود را تنظیم کردم، ولی 

حتی نرسیدم تمام قطعه را به صورت پارتیتور بنویسم.
با اين همه عجله و سرعت که می گويید، مراحل ضبط 
سرود چگونه بود و تا زمان پخش چقدر طول کشید؟

در واقع کار خیلی ضرب العجل انجام می شد. در استودیو مقدار 
زیادی از ملودی درذهنم بود. در مورد بعضی از تکرارها و تغییرات 
ملودیک و ارکستراسیون در حین اجرا و ضبط تصمیم می گرفتم.

البته چهارچوب کار را مش��خص کرده بودم. آن روز تا ساعت دو 
بعدازظهر منتظر نوازندگان ش��دم و چون نتوانستم همه را آماده 
کنم، با اس��تفاده از یک تجربه قبلی به فکر افتادم که از کامپیوتر 
استفاده کنم و بدین ترتیب توانستم پایه های ارکستر را با استفاده 
از کامپیوت��ر و امکانات آن ضب��ط کنم. البته بعضی از س��ازهای 
بادی، از جمله ترومپت را بعدا اضافه کردم و با استفاده از امکانات 

استودیویی، ارکستر حجیم تر و تعداد سازها زیادتر شد.
ريتم کار چطور بود؟ 

 ریتم کار هم سه ضربی بود و با ایجاد فضای نوحه خوانی و عزاداری 
حالت با وقار و عظیمی به ارکستر داده بود.

گفتید ضبط کامپیوتری، در اين مورد بیشتر توضیح 
بدهید.

راستش را بخواهید این موضوع بحث مفصلی دارد و من تا حدی 
که امکان دارد توضیح می دهم زیرا هم برای عامه مردم و هم برای 
خیلی از آهنگسازان تعجب آور بوده است که یک کار ارکستری در 

ظرف فقط یک روز آماده شود و به آنتن برسد.
االن ک�ه ب�ه آن کار در آن س�ال ها نگاه م�ی کنید، 

خودتان چه احساسی داريد؟
امروزه ش��اید یکی از ارزش های هنر قرن بیستم سادگی و روان 
بودن مفهوم آن است. این طور نیست که اگر اثری پیچیدگی های 
مخصوص داشته باشد حتما ارزش هنری اش هم باالتر باشد. من 
هنوز وقتی آن ملودی را می ش��نوم، فکر می کنم چیزی اضافه یا 

کم ندارد.
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دوستان قديمی
 یک��ی از ش��ب ه��ا در ح��رم مطه��ر امیرالمؤمنی��ن 
)علیه السالم(، جماعتی از دانشجویان مسلمان اروپا برای 
دیدار با امام آمده بودند که ظاهر آنها، ظاهر ناپس��ندی 
در محیط ما بود؛ چه از نظر وض��ع و قیافه و لباس و چه 
 از نظر طرز برخورد و صحبت. اما شاهد بودیم که امام به 
 گونه ای ب��ا آنان برخ��ورد کرد ک��ه گویی با دوس��تان 
قدیمی اش نشسته و مشغول صحبت است. آنها آن چنان 
مجذوب امام بودند که پس از چند دقیقه صحبت، با یک 

دنیا نیرو، ایمان و امید از کنار وی برخاستند.

يک مرجع بزرگ در خدمت 
چند نوجوان

زمانی که امام در پاریس بود، اغل��ب در آن جا می دیدم 
که او برای پنج یا ش��ش نوجوان دختر و پسر جلسه ای 
ترتیب داده، با آنها صحبت می کند و برای آماده کردن و 
روشن کردن آنها، وقتی طوالنی صرف می کند. گاهی من 
تعجب می کردم از این که مثال یک مرجع بزرگ، نشسته 
و برای عده ای نوجوان، اوضاع سیاسی را تحلیل یا اسالم 

را تشریح می کند.

می ترسم دردتان بیايد!
انگشت شست دس��ت حضرت امام مقداری درد داشت. 
دکتر عارفی، پزش��ک متخصصی را آورده بود. پزش��ک 
مزبور در ضمن س��ؤال ها و معاینه ها، دو دستش را جلو 
آورد و گفت: دست های مرا فش��ار دهید. حضرت امام با 
لحنی خاص که به هنگام شوخی و طنز به کار می بردند، با 
مالحت و شیرینی ویژه ای فرمود: می ترسم دردتان بیاید 
و به دنبال آن، تبسم زیبا و دلنشینی بر لبان مبارکشان 

نقش بست.

اين میز را بخور!
دکتر گفت: ب��رو به امام بگو به خاطر ای��ن که کمتر دارو 
بخورید، باید این یک سیخ کباب را میل کنید. امام فرمود: 
نمی خورم. به دکتر که گفتم، گفت: به امام بگو برای این 
که فالن قرص را نخورید، کب��اب را بخورید. مطلب را به 
امام گفتم. او یک نگاهی به من ک��رد و فرمود: این میز را 
بخور. گفتم: بله آقا؟ فرمود: این میز را بخور. حاج احمد آقا 
و نوه امام )خانم اعرابی( هم بودند که زدند زیر خنده. خود 
امام هم خندید و بعد گفتم: آق��ا من که نمی توانم میز را 
بخورم. امام فرمود: همان طور که تو نمی توانی این میز را 

بخوری، من هم نمی توانم هر روز کباب بخورم.
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انتشارآلبوم » مشرق تبسم« به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(
آلبوم موسیقایی مشرق تبسم با اشعاری از حضرت امام خمینی ) ره ( و مقام معظم رهبری منتشر شد . این آلبوم 
به مناسبت بیست و سومین سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( و میالد حضرت علی )ع ( به وسیله 

مرکز موسیقی حوزه هنری و مدیریت تولید رضا مهدوی منتشر شده است .

عکس هايی از ارتحال بنیانگذار انقالب

دریغا ای دریغا ای دریغا

اين هم مال ننه ات!
من که از  زیارت ایشان سیر نمی ش��دم، یک بار دیگر خودم را در صف 
دست بوسی جا زدم و دست وی را بوسیدم و از امام یک سکه یک ریالی 
متبرکی دریافت کردم. دفعه س��وم، امام، مرا که نفر آخ��ر بودم، دید و 
تبسمی کرد. گفتم: آقا برای ننه ام که مریض است، به قصد تبرک و شفای 
او، سکه متبرک می خواهم. امام ضمن تبسم شیرینی، چند سکه را که 
در داخل ظرف مانده بود، در دستم ریخت و با مهربانی و تبسم به مزاح 

فرمود: بیا این هم مال ننه ات.

از اين بازوها خوشم می آيد
وقتی امام در اوایل انق��الب از تهران به قم رفت، قش��رهای مختلف به 
 دیدار وی می آمدند. روزی عده ای از کشتی گیران با بدن های ورزیده و 
پیراهن های آستین کوتاه خدمت امام رس��یدند. امام آنها را مورد تفقد 
خاصی قرار داد و بیاناتی راجع به اهمیت ورزش و این که عقل سالم در 
بدن سالم است، ایراد فرمود و به ورزش��کاران هم که دچار تعجب شده 
بودند، اجازه داد تا اظهاراتی بکنن��د. ]امام در این دیدار[، با خنده اظهار 

داشت: من از این بازوهای شما خوشم می آید.

مواظب شعرها باشید
 ام��ام ش��عرهایش را اکثرا حی��ن ق��دم زدن می س��رود و در گوش��ه 
 روزنامه ها می نوش��ت. در واقع، امام به همان روانی حرف زدن، ش��عر 
می سرود. فقط ممکن بود یکی دو خط خوردگی پیدا کند؛ همان طور که 
در دست نوشته هایش که کنار شعرهایش چاپ شده، می بینید. گاهی 
به احمد آقا توصیه می کردم مواظب باشد تا اگر وی شعری نوشت، گم 
نش��ود. چون نگران بودم امام بعد از آن که شعر را نوشت، پشیمان شود 
یا آبی رویش بریزد یا بچه برود و آن را پ��اره کند و گاهی هم که دیر می 

جنبیدیم، روزنامه ها را می بردند و شعرها هم از دست می رفت.

ورزش را دوست داشت
امام ورزش را دوس��ت داش��ت. ولی رش��ته خاصی را ترجیح نمی داد. 
شاید بشود گفت به کشتی و ورزش باستانی، بیشتر عالقه داشت. ولی 
ژیمناستیک، بیشتر از س��ایر ورزش ها، نظر ایشان را جلب می کرد. در 
پرش طول و ارتف��اع، خودش در کودکی تمرین می کرد و دو دس��ت و 
یک پای او بر اثر همین ورزش، شکسته بود. بیش از ده جای سر و چند 
جای پیشانی وی نیز شکستگی داش��ت. امام تا همین اواخر روزی یک 
 ساعت و نیم پیاده روی می کرد و حرکت های ورزشی را به راحتی انجام 
می داد و مرتب حرکاتی را که پزشکان برای کمردرد و پادرد، تجویز کرده 

بودند، انجام می داد.

ورزش با لباس روحانیت
مرحوم س��ید احمد خمینی در زمان حیات امام در مصاحبه ای گفت: 
امام ما را در انتخاب کارمان آزاد می گذاش��ت؛ مثال من عالقه زیادی به 
فوتبال داشتم و سر آن، چندین بار دست هایم شکست که هنوز آثار آن 
هست. آن موقع ها ما هم در قم اطالع داشتیم که وی بهترین فوتبالیست 
دبیرستان خود است. پدری که برای سالمتی خود ده ها سال پیش این 
ورزش مهم را با حفظ لباس روحانیت انجام می داد، طبیعی اس��ت که 
کاری به انجام آن به وس��یله فرزند دبیرس��تانی خود نداشته باشد و آن 
را جهت ورزیدگی بدن، برای او الزم بداند؛ به ویژه که مورد عالقه او هم 

بوده است.



چهره روزیادداشت

خبر کوتاه

محمدغالمی به سپاهان پیوست

وحید شمس��ایی، کاپیت��ان تیم ملی فوتس��ال هنگامی ک��ه ایران 
 در رقاب��ت های ج��ام جهان��ی در نوامبر حض��ور خواهد داش��ت، 
38  ساله  می شود. اما با وجود کسب عناوین متعدد قهرمانی، عطش 
وی برای قهرمانی خاموش نشده است:  اگر آماده باشم و در سطحی 
بازی کنم که نیازی به بازنشستگی نباشد، می خواهم در آینده برای 

کشورم عناوین زیادی به دست آورم. 
برای ما، کس��ب قهرمانی در فوتس��ال آس��یا مهم اس��ت. قهرمان 
ش��دن در آس��یا برای ما تبدیل ب��ه عادت 
شده است و دوس��ت نداریم این عادت را 
 کنار بگذاریم. در ح��ال حاضر قراردادم با 
گیتی پسند به پایان رسیده است. اگر آنها 
 به من نیاز داش��ته باشند، خوشحال 
می شوم برای آنها در رقابت های 
قهرمانی فوتسال باشگاه های 

آسیا بازی کنم.

محمد غالمی، مهاجم سابق تیم های استیل آذین و پاس همدان که 
سال گذش��ته در داماش گیالن به میدان رفت، در آستانه حضور در 
سپاهان است. مرزبان که قبال در استیل آذین مربی غالمی بوده، او را 
به تیم دعوت کرده است تا سپاهان از نظر مهره های خط حمله هیچ 

کم و کسری ای نداشته باشد. 

زلزله در هتل تیم ملی والیبال ایران   
س��اعت یک بامدادروز گذش��ته زلزله ای توکیو را لرزاند. تیم ملی 
والیب��ال ایران ه��م که ب��رای مس��ابقه های انتخاب��ی المپیک در 
توکیو حاض��ر اس��ت، آن را تجربه ک��رد. البته در آن س��اعت ملی 
پوش��ان خواب بودند. خولیو والس��کو، س��رمربی تیم مل��ی ایران 
هم خواب بود ام��ا زلزله او را بی��دار کرد. خ��ودش می گوید: »من 
بیدار ش��دم، ترس��یدم و با خ��ودم گفتم زلزل��ه. اما وقت��ی متوجه 
 ش��دم در توکیو هس��تم، گفتم این جا توکیوس��ت، بخواب. بعد هم 

خوابیدم.«

 مس کرمان 
 برنده فعلی فصل نقل و انتقاالت

 با این که پرس��پولیس یکی از تیم های پرس��روصدای فصل نقل و 
انتقاالت لقب گرفته اس��ت، اما به نظر می رس��د مس کرمان موفق 
ترین تیم در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر است. این تیم تاکنون رضا 
عنایتی، شجاع خلیل زاده، مدافع میانی مس و آودوکیچ، دروازه بان 
فصل قبل پرسپولیس را به خدمت گرفته است و در صدد است محمد 

کانوته، بازیکن سه ویای اسپانیا را به خدمت بگیرد.

مردی که بوی نفت گرفت
نهم خرداد تولد 56 سالگی اش بود. 
تولدی ک��ه به تأیی��د تاریخ ورزش 
اصفهان و کش��ور پرب��ار و با افتخار 
بوده اس��ت؛ قهرمانی در جام حذفی، نایب قهرمانی در لیگ 
قهرمانان آس��یا و لیگ برتر، انتخاب به عنوان مربی اخالق و 
مربی برتر آسیا و قرار گرفتن در رده شانزدهم بهترین مربیان 
دنیا برای این سن و سال کم افتخاراتی نیستند. لهجه اصفهانی  
و لبخند و متانت در گفتار از خصایص انکارناپذیرش بین سایر 
همکارانش بود. متانت از صورتش به همه القا می شود. قیافه 
نمی گیرد و گوشی اش همیشه روشن است و با خونسردی 
به هر آن چه بپرس��ید، جواب می دهد. ای��ن همه گفتیم تا 
برس��یم به منصور ابراهیم زاده که بی س��رو ص��دا آمد و در 
س��کوتی مضاعف از ذوب آهن و اصفهان کنده شد. خودش 
را کند و رفت و حاال بوی نفت گرفته اس��ت؛ بویی که به زعم 
خودش خوب اس��ت، چراکه اگ��ر ک��م آورد، می تواند با آن 
 خودش را به آتش بکشد. )بعد از گفتن این جمله می خندد( 
می پرسم تهران خوب است؟ جواب می دهد: »االن در بازار 
اصفهانم و آمده ام دوس��تان و آشنایان قدیمی ام را ببینم.« 
روال کار مراوده و رسم دوستی هایش چنین است؛ سرزدن 
به دوستان و آشنایان در محله های قدیمی که هزاران خاطره 
 و نوس��تالژی را برایش زنده می کند. در ج��واب چرا تهران،

می گوید: »به هرحال آدم برای کارکردن باید هرجایی که کار 
هس��ت برود. من هم به تیم نفت تهران پیوستم چرا که باید 
کارکرد. شرط قراردادم با تیم نفت این بود که در تهران بماند 
و با این شرط قرارداد بستم.« این گفته ها تأیید می کند که 
بی گدار به آب نزده و از طرف دیگر فردوسی پور و برنامه نود 
موفق شده اند نفت را در تهران نگهدارند. از جذب بازیکن از 
شاگردان سابقش در ذوب آهن می پرسم که جواب می دهد: 
» بایستی ببینم کدامشان بازیکن آزاد هستند و نمی خواهند 
دیگر در ذوب آهن بمانند. بعد وارد مذاکره و عمل می شوم. 
اگر آزاد باش��ند و نخواهند ذوب بمانند، چراکه نه.« برخی از 
بچه های ذوب آهن هم بی تمایل به هم��کاری با او در تیم 
نفت نیستند. مثل اسماعیل فرهادی که آقا منصور را قبول 
دارد و به خلق و خوی��ش و روند کاری اش اش��راف دارد. اما 
اوهم این مس��أله را به تصمیم گیری باشگاه در آینده و نوع و 
نحوه قرار داد فصل بعد ذوب آهن مرتبط می داند. صدا قطع 
 و وصل می ش��ود، انگار تلفن هم��راه در بازارچه خوب خط 
نمی دهد. دوباره زنگ می زنم و ح��رف های فرهادی را به او 
منتقل می کنم. از مدیریت باشگاه حرف می زنم و او بازهم 
 از پرداختن به ای��ن موضوع طفره می رود. ب��ه قول معروف 
پی اش را نمی گیرد و باز ثابت می کند در عین در دسترس 

بودن، همیشه مجهول و پرمعادله است. 

یادداشت

9
انتخابات هیأت فوتبال اصفهان ۲۰ خرداد برگزار می شود

مجمع هیأت فوتبال استان اصفهان برای انتخاب رییس هیأت، ۲۰ خرداد در سرای ورزشکاران استان 
برگزار می شود. زمان قطعی انتخابات هیأت فوتبال ساعت ۱۰ صبح شنبه، ۲۰ خرداد  تعیین شده است. 

طبق اساسنامه ۴5 نفر می توانند برای انتخاب رییس هیأت رأی دهند.  

به هرحال بعد از صعود نک��ردن به جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای 
 جنوبی با علی دایی و افش��ین قطب��ی و در ادامه، حذف از جام 
ملت های آس��یا، مس��ئوالن ورزش ایران با استخدام سرمربی 
بزرگی مثل کارل��وس کی روش نش��ان داده اند تم��ام فکر و 
ذکرشان حضور دوباره در بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جهان 
است. ایران در گروه بندی هم ش��انس آورده و به غیر از قطر و 
لبنان که نمی توان شانسی برای صعود آنها قائل شد، تیم کی 
روش باید در نبرد با کره جنوبی و ازبکس��تان به عنوان یکی از 
دو تیم برتر این گروه به جام جهانی صعود کند. به همین خاطر 
بازی روز یکشنبه مقابل ازبکس��تان به نوعی کلید صعود ایران 
به مرحله بعد است و اگر مردان پارس��ی بتوانند با سه امتیاز از 
تاشکند به ایران بازگردند، گامی بزرگ در راه رسیدن به برزیل 
برداشته اند. شاید در نگاه اول قرعه بازی در خانه حریف اصلی 
در شروع مسابقات قرعه مناسبی برای ایران نباشد، ولی اطالع 
از این که پنج بازیکن اصلی تیم ملی ازبکستان به خاطر رفتار 
ناجوانمردانه در گرفت��ن کارت زرد در مرحله گروهی فقط در 
بازی اول تیمشان در این مرحله محروم شده اند، فوتبال ایران 
را خوشحال می کند که در بازی با حریف مستقیمش باید در 

غیاب پنج مهره اصلی ازبکستان به میدان برود. سرورجباروف، 
سنجرتورسنوف، گالیانین، مالدژانوف و اسالم توهتاجوف پنج 
بازیکنی بودند که به خاطر دریافت کارت زرد عمدی در بازی با 
تاجیکستان قصد داشتند کارت های زرد خود را برای دور بعد 
و دیدار با ایران پاک کنند که دست آنها برای فیفا رو شد و باید 
بازی در مقابل ایران را از روی سکوها تماشا کنند. شرایط تیم 
ملی ایران در آستانه بازی با ازبکستان در حد مطلوبی قرار دارد 
و کی روش با وجود مشکالتی که در دو ماه گذشته با مسئوالن 
فدراسیون فوتبال بر سر تهیه امکانات مناسب پیدا کرده بود، 
در روزهای گذشته با در اختیار داشتن همه بازیکنانش، اردوی 
تدارکاتی مناس��بی را در کمپ تیم بشیکتاش در کشور ترکیه 
برگزار کرده است. حتی با وجود پذیرفتن اولین شکستش با تیم 
ملی ایران مقابل آلبانی باید گفت روی کاغذ شانس ایران برای 
پیروزی در مسابقه روز یکشنبه بسیار باالست و اگر بازیکنان تیم 
ملی دچار عادت دست کم گرفتن تیم حریف نشوند، می توان 
امیدوار بود گام اول ایران مقابل ازبکستان بسیار بلند برداشته 
شود. فوتبال ازبکستان بعد از درخشش در بازی های آسیایی 
هیروشیما در س��ال ۱99۴ که منجر به قهرمانی این تیم شد، 

در س��ال های گذشته هیچ گاه در س��طح ملی به عنوان تیمی 
س��طح اول در قاره آس��یا مطرح نبوده و فقط به عنوان تیمی 
قلدر و دندان گرد ب��رای اذیت کردن تیم های برتر قاره آس��یا 
 شناخته می ش��ود.  ازبکس��تان که در مرحله قبل هم با ژاپن  
هم گروه بود و ب��ا ۱6 امتیاز و بدون شکس��ت ب��ه عنوان تیم 
اول گ��روه به ای��ن مرحله رس��یده اس��ت، در تاری��خ فوتبال 
ملی اش س��ه بار با ایران رو به رو ش��ده و از این س��ه بازی، دو 
 شکست و یک تس��اوی در مقابل ایران به دس��ت آورده است. 
خاطره انگیز ترین بازی ازبکس��تان مقابل ایران در بازی های 
آس��یایی ۱998 بانکوک بود که تیم ایران با درخش��ش علی 
دایی با ۴ گل به پیروزی رسید. ازبکستان در سال های گذشته 
و دوره های قبلی مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی هرگز با 
ایران هم گروه نبوده و این اولی��ن رویارویی این دو تیم در این 
مرحله است. فوتبال ازبکستان در س��ال های گذشته با جرقه 
نمایندگان باش��گاهی اش مثل بنیادکار و پاختاکور، در سطح 
قاره آسیا مطرح شده  و امسال هم با وجود این که مانند ایران 
سه سهمیه در مرحله گروهی داشتند، فقط بنیادکار توانست 
با شکست »س��ئونگنام« کره جنوبی، مانند سپاهان، به جمع 
 هش��ت تیم برتر قاره آسیا برس��د و هیچ بعید نیست بر مبنای 
قرعه کش��ی انج��ام ش��ده، دوب��اره نماین��دگان باش��گاهی 
ایران و ازبکس��تان در لیگ قهرمانان آس��یا حری��ف یکدیگر 
ش��وند. ازبکس��تان هم مانند ایران در آخرین بازی دوس��تانه 
خودش مقاب��ل منتخب بازیکنان لیگ کش��ورش شکس��ت 
خورده، ولی ش��رایط ب��ازی یکش��نبه متف��اوت از بازی های 
دوس��تانه اس��ت و ازبک ها ب��ا انجام ی��ک فوتب��ال فیزیکی 
و دوندگی زی��اد در حضور تماشاگرانش��ان، حریفی س��خت 
 ب��رای تی��م ک��ی روش هس��تند. ازبک ه��ا در آخری��ن 
بازی هایش��ان با نمایندگان ایران خاطره خوبی ندارند. بعد از 
باخت »نسف قارش��ی« به اس��تقالل در اردیبهشت، تیم ملی 
فوتسال این کشور هم سه شنبه مغلوب فوتسال ایران شد. بازی 
سه شنبه آینده  می تواند هت تریک پیروزی نمایندگان ایران 
در مقابل ازبکستان باشد.  وادیم آبراموف، سرمربی ازبکستان با 
وجود غیبت پنج بازیکن اصلی خودش چشم امید به بازیکنانی 
مثل ایگناتی نستروف )بنیاد کار(، ویکتور کارپنکو)بنیادکار(، 
عزیز حیدروف )الش��باب ام��ارات( و تیمور کاپادزه )ش��ارجه 
امارات( دارد، ولی بازیکنانی مثل عل��ی کریمی، جواد نکونام، 
 هادی عقیلی، سید جالل حس��ینی و سید مهدی رحمتی هم 
کم تجربه نیس��تند و انگیزه این بازیکنان ب��رای صعود به جام 

جهانی می تواند پیام آور شادی برای فوتبال ایران باشد.

گام اول را محکم بردار

برزیل لبخند می زند

کمتر از چهار روز دیگر رقابت های گروهی ده تیم برتر قاره آس�یا برای صعود به جام جهانی  مسعود 
2014 برزیل آغاز می ش�ود و تیم ملی ایران در اولین بازی خودش در گ�روه اول که به نوعی افشاری

حساس ترین بازی ایران در بازی رفت هم است، باید در تاشکند به دیدار ازبکستان برود. 

سمیه 
مسرور
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ابالغ احضاریه
352 شماره ابالغنامه: 9010100353203120. شماره پرونده: 9009980358101207. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901356. مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: بهزاد ابوطالبی به نشانی مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1391/04/19 دوش��نبه ساعت: 10:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123. علت 
حضور در خصوص شکایت محسن مختاریان و فریدون عامری زاده علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. م الف/ 3963 ش��عبه 106 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ 
361 شماره ابالغیه: 9010100351305738. ش��ماره پرونده: 9009980351300094. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900095. خواهان حس��ین جوانی دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان مهدی 
جهانگیرفر و امیر لطفی و علی جاودانی به خواسته مطالبه 320000000 ریال تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 9009980351300094 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/04/19 و س��اعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 3956 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1045 شماره ابالغیه: 9110100351400752، شماره پرونده: 9109980351400104، شماره 
بایگانی شعبه: 910104، خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خواندگان 
امیر الفتی فراهانی و عزیز اله رحمانی و گیتی الفتی فراهانی و مجید ادیبی و احس��ان خاشعی 
و جم��ال مزروعی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
322 ارجاع و به کالسه 9109980351400104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/19 
و س��اعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 

3943 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1190 کالس��ه پرونده 1187/90 ، ح/1، وقت رسیدگی روز دوش��نبه 91/4/19 ، خواهان: سید 
جالل س��نایی فرزند مهدی، تهران، خ 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، پ 680، خوانده: 
آرزو گل زاده انزانی فرزند احمد، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه اول حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رس��یدگی حضور به هم رس��اند. م الف/ 3948 رنجبر - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه 

عمومی  حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
1734 شماره دادنامه: 9109970352800239، شماره پرونده: 8709980359500633، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901229، شاکي: ش��هرداري منطقه 3 اصفهان به نمایندگي حیدر سعادتي به 
نش��اني اصفهان خ کمال اسماعیل روبروي حسینیه رضوي ش��هرداري منطقه 3، متهم: خانم 
زهره نادري فر به نش��اني مجهول المکان، اتهام ها: 1- جعل، 2- اس��تفاده از س��ند مجعول، 
گردش��کار: دادگاه پس از بررسي محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به صدور راي مي 
نماید: راي دادگاه: در خصوص اتهام خانم زهره نادري فر فرزند حس��ن که به لحاظ متواري 
اعالم شدن از طریق نشر آگهي به جلسه ي دادرسي دعوت به حضور شده است مبني بر جعل 
و استفاده از س��ند مجعول بدین نحو که بر اساس شکایت شاکي شهرداري منطقه 3 اصفهان 
مش��ارالیها با جعل پاسخ استعالم به عمل آمده عنوان بانک کشاورزي اصفهان از طریق محو 

نمودن سطر دوم قسمت مالحظات و ارائه آن عنوان بانک صادرات اصفهان به منظور استفاده 
از تس��هیالت بانکي مرتکب افعال مذکور گردیده اس��ت با عنایت به ش��کایت شاکي و گزارش 

و مامورین انتظامي و متواري بودن متهمه و در نتیجه عدم دفاع موثر و مویداً به س��ایر قرائن 
ام��ارات قویه ي منعکس در پرون��ده مجرمیت وي باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا دادگاه 
باس��تناد مواد 523 و 536 قانون مجازات اس��المي مشارالیها را به تحمل مدت شش ماه حبس 
تعزی��راً محکوم م��ي نماید راي صادره غیابي و در مهلت ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي 
در این دادگاه مي باش��د. حمصیان- رئیس ش��عبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان شماره 

م / الف 3777

ابالغ رأی
1735 شماره دادنامه: 9109970352800217، شماره پرونده: 9009980363000516، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901226، شاکي: سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان به نشاني خ 
ابن سینا مقابل بانک ملي کوي کدخدا سازمان نوسازي بهسازي شهرداري، متهمین: 1- آقاي 
سید مسعود جزایري به نشاني خ دشتستان خ درستکار، پ 89، 2- آقاي عباسعلي آقادادي با 
وکالت آقاي س��ید علي فرزام مهر به نشاني خ شریعتي مقابل مسجد امام حسن عسگري کوي 
ش��هید بیژن واعظي مجتم��ع بام صفه طبقه همکف دفتر مصطفي وفایي، 3- آقاي کیخس��رو 
احمدي به نشاني مجهول المکان، اتهام ها: 1- استفاده از اوراق مجعول، 2- جعل، گردشکار: 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور 
راي م��ي نماید. راي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي کیخس��رو احم��دي فرزند غالم مبني بر 
مشارکت در جعل سند و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت سازمان نوسازي و بهسازي 
شهرداري اصفهان بدین نحو که متهم با جعل حکم کارگزیني از طریق ساختن سند و متعاقب 
آن معرفي خود به عنوان ضامن خانم اقدس منصوري حبیب آبادي نزد بانک ملت شعبه عباس 
آباد اصفهان از سند مجعول استفاده و در نتیجه آن مشارالیها موفق به اخذ تسهیالت بانکي با 
ضمانت نامبرده گردیده اس��ت. دادگاه با عنایت به شکایت شاکي و گزارش مامورین انتظامي 
و متواري بودن متهم که بدین لحاظ از طریق نش��ر آگهي به جلسه دادرسي دعوت به حضور 
شده است و در نتیجه عدم دفاع موثر و مویداً  به سایر قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده 
و با اصالح عنوان اتهامي به مباش��رت در جعل س��ند و استفاده از سند مجعول مجرمیت وي 
به اعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا دادگاه باس��تناد مواد 523 و 533 و 535 قانون مجازات 
اسالمي مشارالیه را بابت ارتکاب بزه جعل به تحمل مدت شش ماه حبس تعزیراً و بابت ارتکاب 
بزه اس��تفاده از سند مجعول به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیراً محکوم مي نماید. در خصوص 
اتهام آقایان عباس��علي آقادادي فرزند صادق و سید مسعود جزایري فرزند مرتضي مبني بر 
مش��ارکت در جعل سند و اس��تفاده از س��ند مجعول مذکور، با عنایت به محتویات پرونده و 
تحقیق��ات معموله، نظر به اینکه ارتکاب بزه هاي معنونه از ناحی��ه نامبردگان به اعتقاد دادگاه 
محرز و مسلم نبوده و محل تردید تشخیص مي گردد فلذا دادگاه نظر به مراتب مرقوم به لحاظ 
فقدان دالئل کافي اثباتي موجب حصول قطع و یقین و فراغت وجدان محکمه و توجهًا حاکمیت 
اصل برائت مس��تنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران راي بر برائت متهم از 
بزه انتس��ابي را صادر و اعالم مي دارد. راي صادره غیاب��ي و در مهلت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي دراین دادگاه و س��پس وفق مقررات قانوني در مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 

قابل رسیدگي تجدید نظرخواهي در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مي باشد. حمصیان - رئیس 
شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان شماره م / الف 3778

ابالغ رأی
1736 شماره دادنامه : 9109970350600180، شماره پرونده: 8909980350601228، شماره 
بایگانی ش��عبه: 891244، خواهان: ستاد اجرایي فرمان امام به نشاني خ حکیم نظامي خ حسین 
آب��اد پ 40، خواندگان: 1- خانم پ��وران بنده اي ، 2- آقاي اصغر بنده اي، 3- خانم ایران بنده 
اي، 4- خانم زهرا بنده اي، 5- خانم اش��رف بنده اي و 6- آقاي محمد بنده اي، 7- خانم بتول 
بنده اي همگي به نش��اني مجهول المکان، 8- خانم صغري طحال طرقي، 9- آقاي علي بنده اي 

همگي به نش��اني اصفهان خ ولي عصر انتهاي کوي حمام س��فید پ 45، خواسته: درخواست 
اصالح راي، گردش��کار: دادگاه با بررس��ي اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور راي تصحیحي مي نماید: راي تصحیحي با توجه به اینکه در 
سطر یازدهم دادنامه شماره 1598-90 مورخ 90/11/29 از جهت مبلغ اجرت المثل معادل چهار 
دانگ از شش دانگ سهو قلم رخ داده است مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسي مدني مبلغ 
121/100/000 را ب��ه مبلغ 90/750/000 ریال تبدیل و دادنامه موصوف را بدین نحو اصالح و 
تصحیح مي نماید ارائه رونوش��ت از راي اصلي بدون راي تصحیحي و بالعکس ممنوع است. 

محمدي - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 3735
 

ابالغ رأی
1740 شماره دادنامه: 9109970351800293، شماره پرونده: 9009980351801323، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901367، خواهان ها: 1- خان��م فاطمه حیدري، 2- آقاي نیما حیدري با والیت 
خانم جمیله فالح به نش��اني خوراس��گان، خ س��لمان، بهاران، ك ش رحمان قاس��مي، پ 351، 

خوانده: آقاي کاظم حیدري، خواس��ته: اثبات نسب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواست خانم جمیله 
فالح قلعه حس��ن فرزند حس��ین به طرفیت آقاي کاظم حیدري فرزند ملک و به خواسته اثبات 
نسبت و رابطه ابوت نسبت به فرزندان به اسامي نیما 8 ساله و فاطمه 5 ساله، بدین توضیح که 
خواهان اظهار داشته مادر فرزندان به اسامي فوق مي باشم و خوانده آقاي کاظم حیدري پدر 
فرزندان مذکور مي باش��د و حدود 5 سال است زندگي را ترك کرده و رفته و مراجعت نکرده 
درخواس��ت صدور حکم به اثبات نس��ب فرزندان مشترك فوق الذکر نسبت به خوانده را دارم 
علي هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، مدارك ابرازي، ش��هادت شهود 
و اینکه خوانده از طریق نشر آگهي دعوت شده و حضور پیدا نکرده و انکاري به عمل نیاورده 
دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و مستنداً به مواد 1284 و 1315 قانون مدني حکم به 
اثبات نسب و بنوت فرزندان به اسامي نیما 8 ساله و فاطمه 5 ساله نسبت به خوانده آقاي کاظم 
حیدري شماره شناسنامه 2290 صادره 4 قوچان متولد 1357/4/3 فرزند محمد صادر و اعالم 
مي نماید. راي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و 
پ��س از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر مي باش��د. 

توکلي - رئیس شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 3741

مزایده اموال غیرمنقول
1745 ش��ماره:  1781 به موجب پرونده هاي اجرایي کالس��ه هاي 6/90 – 530 و 9/90– 533 
علی��ه آقاي علي توکلي که مبل��غ 1/899/800/000 ریال بابت اصل و مبلغ 758/671/000 ریال 
متفرع��ات تا تاری��خ 89/11/10 که از تاریخ مذکور روزانه مبل��غ 757/433 ریال به آن اضافه 
م��ي گردد بابت پرونده کالس��ه 9/90-533 مبلغ 545/200/000 ریال ت��ا تاریخ 89/11/10 که 
منبع��د روزانه مبلغ 313/677 ریال به آن اضافه مي گردد بابت پرونده کالس��ه 6/90-530 و 
س��ایر هزینه هاي متعلقه به بانک کشاورزي ش��عبه بادرود و حقوق دولتي به صندوق دولت 
بدهکار مي باش��ند و بنابر درخواس��ت بانک بس��تانکار ش��ش دانگ پالك هاي 159/1371 و 
159/1372 و 159/1379 و 159/4890 ب��ه ترتی��ب ذیل ثبت 861 صفح��ه 109 دفتر 6 امالك، 
ثب��ت 671 صفحه 592 دفتر 4 امالك، ثب��ت 862 صفحه 112 دفتر 6 امالك و ثبت 888 صفحه 
199 دفت��ر 6 امالك ب��ه نام آقاي علي توکلي فرزند حس��ن صادر و تس��لیم گردیده و حدود 
اربعه آن عبارتند از: 1- ش��ش دانگ قس��متي از یک باب ساختمان در حین احداث به مساحت 
1751 متر مربع به ش��ماره پالك 1371 فرعي از 159 اصلي که محدود اس��ت: شمااًل به طول 
30/10 مت��ر دیواریس��ت به راه عمومي ش��رقًا به طول 71/15 متر دیواریس��ت به پالك هاي 
1357 و 4890 و 4892 فرع��ي جنوب��ًا ب��ه طول 26/75 متر درب و دیواریس��ت به ش��ارع و 
ج��وي عمومي غربًا ب��ه طول 55/55 متر در امتداد خط مفروض به پالك 1372 فرعي و حقوق 
ارتفاقي ندارد. 2- ش��ش دانگ قس��متي از یک باب ساختمان در حین احداث به مساحت 1161 
 متر مربع به شماره پالك 1372 فرعي از 159- اصلي که محدود است: شمااًل به طول 26 متر 
دیواریس��ت به کوچه احداثي ش��رقًا به طول 55/50 متر در امتداد خط مفروض به پالك 1371 
فرعي جنوبًا به طول 21/50 متر دیواریس��ت به ش��ارع و جوي عموم��ي غربًا اول به صورت 
پخ��ي ب��ه طول 4/85 مت��ر و دوم به طول 38/75 متر درب و دیواریس��ت ب��ه کوچه و حقوق 
ارتفاقي ندارد. 3- ش��ش دانگ یک درب باغ محصور و مشجر و ساختمان متصله به مساحت 
2290/50 متر مربع به شماره پالك 1379 فرعي از 159 اصلي که محدود است شمااًل به طول 
15/90 متر درب و دیواریست به شارع عام شرقًا اول به طول 37 متر دوم و سوم که متمایل 
اس��ت به ش��مال بطولهاي 28/50 متر و 18 متر و چهارم به طول 5/60 متر درب و دیواریست 
به ش��ارع عام جنوبًا به طول 81 متر درب و دیواریس��ت به جوي و راه عمومي غربًا به طول 
51/70 متر دیواریس��ت به دیوار پالك 3955 فرعي و حقوق ارتفاقي ندارد. 4- شش دانگ یک 
درب باغ مش��جر به مساحت 4154/50 متر مربع به ش��ماره پالك 4890 فرعي از 159 اصلي 
که محدود است شمااًل به طول 120 متر پوم است به پالك هاي 1357 و 1358 فرعي شرقًا به 
طول 44/50 متر مرزیست به جوي و راه صحرایي عمومي جنوبًا به طول 12/50 متر به دیوار 
پ��الك هاي 4891 و 4892 فرعي غربًا به طول 27/20 متر به دیوار پالك 1371 فرعي و حقوق 
ارتفاقي ندارد و به ترتیب به مبلغ هاي 1- پالك 159/1371 به مبلغ 1/327/150/000 ریال، 2- 
پالك 159/1372 به مبلغ 2/452/550/000 ریال، 3- پالك 159/1379 به مبلغ 2/929/775/000 
ری��ال، 4- پالك 159/4890 به مبل��غ 623/175/000 ریال ارزیابي گردیده اس��ت که جمعًا به 
مبلغ 7/332/650/000 ریال مي باش��د و برابر نامه ش��ماره 171/196/875-1391/2/31 بانک 
کشاورزي شعبه بادرود امالك مورد رهن بیمه نمي باشد با جمیع متعلقات و منضمات عرصتًا 
و اعیانًا بدون اس��تثنا منافع و هرگونه عرصه و اعیاني و تاسیس��ات ابنیه و مس��تحدثات اعم 
از متصل و منفصل و کلیه امتیازات آب و برق که برابر اس��ناد رهني ش��ماره هاي 11228-

85/04/29 و 12187 – 85/12/26 در رهن بانک کش��اورزي ش��عبه بادرود قرار گرفته است 
از س��اعت 9 الي 12 روز چهارش��نبه 91/03/31 در محل اداره ثبت اسناد و امالك بادرود از 
طریق مزایده از مبلغ هاي ارزیابي شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي از طرف خریدار 
فروخته مي ش��ود. ضمنًا بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي مالیاتي و عوارض 
ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد و 

حقوق دولتي و سایر هزینه هاي متعلقه به عهده برنده مزایده مي باشد. این آگهي یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد 
موکول مي گردد. تاریخ انتشار: 91/03/11 طویلي- رئیس ثبت بادرود شماره م / الف 110/25

حصر وراثت
1778 آقای محس��ن باقری خولنجانی دارای شناس��نامه شماره 1189 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1153/91 ح/10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان محمود باقری خولنجانی بشناس��نامه 18 در تاریخ 91/1/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 2 دختر و عیال 
به نام های ذیل: 1- مجتبی باقری ش ش 361 پس��ر متوفی، 2- محس��ن باقری خولنجانی ش 
ش 1189 پسر متوفی، 3- محمد باقری خولنجانی ش ش 2293 پسر متوفی، 4- سمیه باقری 
خولنجان��ی ش ش 1125 دخت��ر متوفی، 5- زهرا باقری خولنجان��ی ش ش 127-057055-2 
دخت��ر متوفی، 6- مریم ش��فیع زاده خولنجانی ش ش 33 عیال متوف��ی والغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 4046 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1779 ش��ماره: 814/90 به موجب رأی ش��ماره 995 تاریخ 90/11/30 حوزه 16 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد خاتمی نیا مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ خس��ارت تأخیر تأدیه 31/880/000 ریال به اس��تناد دادنامه 
مذک��ور از تاریخ 88/12/27 لغایت اجرا به انضمام چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در 
حق محکوم لهما: 1- س��یاوش فالح 2- مینا چم آس��مانی نش��انی محل اقامت: اصفهان بلوار 
کش��اورز نبش کوچه نس��ترن پالك 72 کابینت س��یاوش. و حق الوکاله وکیل. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر 
ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
 اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 4101 شعبه 16 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه 
1786 ش��ماره اجرایی��ه: 9110420350300074، ش��ماره پرون��ده: 9009980350300770، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900770، به موجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350300579 تقدیمي از سوي وکیل محکوم له محسن شکرچي زاده به نشاني تهران 
خ ولیعصر )عج( باالتر از چهار راه پارك وي جنب رستوران نایب سازمان اسالمي و بین المللي 
دفاع از حقوق کودکان کافل ش��ماره 1717 به وکالت از موسس��ه مجتمع فرهنگي مذهبي امام 
خمیني مصالي اصفهان ثبت شده به شماره 714 به مدیریت سعید خادم آقا به نشاني اصفهان 
خ مصلي مسجد مصلي  و بر اس��اس مفاد دادنامه مربوطه به شماره9009970350301547 
صادره از س��وي این دادگاه محک��وم علیهما 1- فیروز عبدي فرزند حس��ین مجهول المکان، 
2- ش��رکت تجارت گستر عالي قاپو به نش��اني اصفهان خ مصلي مغازه روبروي آسمان نما 
جنب خیابان ش��هید نیکبخت کدپستي 8164913918 به صورت تضامني محکومند به پرداخت 
مبلغ 1609000000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اس��اس تعرفه 
قانوني و همچنین پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سر رسید دین لغایت زمان پرداخت )که 
محاس��به آن بر اساس شاخص اعالمي از س��وي بانک مرکزي، بر عهده اجراي احکام خواهد 
بود( در ح��ق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 80450000 ری��ال بابت حق االجراي دولتي 
)نیم عش��ر دولتي( که باید در حق صندوق دولت بپردازند. ضمناً دادنامه در خصوص محکوم 
علیه ردیف اول غیابي اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیک��ن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 
مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 
و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 
اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل نماید. دادخواه - مدیر دفتر ش��عبه سوم 

دادگاه عمومي)حقوقي( اصفهان شماره م / الف 3757



 کافه کتابیادداشت

نمایش وصله برسایه های ترک 
خورده، روی صحنه می رود

خانه تئاترحوزه هنری استان 
اصفه��ان نمای��ش »وصل��ه 
برسایه های ترک خورده« را 
به کارگردانی احسان جانمی 

به روی صحنه می برد.
این نمایش نوشته محمدرضا 
ث��ر  ا ش��صتمین   آریانف��ر، 
گروه تئاتری »کاوش« است. 

ب��ر  »وصل��ه  نمای��ش  در 
سایه های ترک خورده« مائده وحید، لیال جعفری، محسن احمدی، 
فرزاد قاسمی، محمد کربالیی، ایمان نظیفی، سعید کریمیان و... بازی 
می کنند. نمایش فوق به روایت زندگی زنی به نام نجمه می پردازد 
که درجری��ان دفاع مق��دس از قبیله خود جا می ماند و به اس��ارت 
عراقی ها درمی آید. در واقع این نمایش رشادت ها و پایمردی های 
این زن را نشان می دهد. نمایش »وصله برسایه های ترک خورده« 
از سه شنبه، 16 خرداد لغایت 30 خرداد، ساعت 19:45 درمجتمع 
فرهنگی هنری س��وره اصفهان به اجرا درمی آید. گروه تئاتر کاوش 
در سال 76 به وس��یله احس��ان جانمی  با همراهی پگاه خسروی و 
رسول سلیمیان شکل گرفت. کاوش در سال های فعالیت خود موفق 
به شرکت در جش��نواره ها ی مختلف و کس��ب جوایز ارزنده شده و 

هنرمندان موفقی به جامعه هنری ایران معرفی کرده است.

توجه به زندگی امام )ره( 
 ترویج ساده زیستی و مردمداری 
حضرت امام خمینی)ره( نیازمند 
توج��ه بیشتراس��ت و ش��اعران 
می بایس��ت در آثار خود به ابعاد شخصیتی این بزرگوار 
بیشتر بپردازند و این مهم، همت بیشتری می طلبد. در 
آن زمان شاعرانی همچون قیصرامین پور، سید حسین 
حسینی و نصراهلل مردانی اشعاری را به حضرت امام)ره( 
تقدیم کردند و بعد از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی، 
این موج گسترده تر شد. اشعاری که تا امروز در رثای این 
شخصیت بزرگوار سروده شد به حدی است که می توان 

آن را در چند جلد کتاب به چاپ رساند. 
از طرفی اشعارسروده ش��ده پس از ارتحال، ضمن بیان 
تأثرش��اعران از درگذش��ت این رهب��ر فرزانه، ب��ه ابعاد 
 ش��خصیتی وی همچون س��اده زیس��تی، مردمداری، 
عدالت محوری و استکبار ستیزی اش��اره داشته است و 
برخی از ابعاد وجودی ایشان کمتر مورد توجه قرارگرفت 
که می توان با زبان شعر و ادب و در قالب دیگر هنرها به 
آن پرداخت. از جمله این ابعاد، ساده زیستی و مردمداری 
 اس��ت. متأس��فانه جامع��ه امروز به س��رعت به س��مت 
اشرافی گری و تجمل گرایی پیش می رود و تبلیغات به 
صورت خود آگاهانه یا نا آگاهانه در انواع رسانه ها مردم را 
به سمت مصرف زدگی سوق می دهد، این مسأله با سیره 
و اخالق حض��رت امام )ره( همخوانی ندارد و نیاز اس��ت 
شاعران و هنرمندان در آثار خود جامعه را آگاه و آنها را به 

قناعت و ساده زیستی هدایت کنند. 
فراموش نکنیم امام)ره( در احترام گذاش��تن به دیگران 
سرآمد بود، ولی این بُعد نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است.ایشان مردم را صاحبان اصلی انقالب می دانستند. 
به نظر می رسد جامعه امروز نیازمند یاد آوری این نکته 
باشد که مسئولیت ها و مناصبی که امروز در اختیار افراد 
قرار گرفته به برکت خون ش��هدا و ایثارگری امت شهید 
اس��ت. احترام به مردم و سلوک شایس��ته باید سرلوحه 
امور قرار گی��رد. اگر این ادعا وج��ود دارد که این انقالب 
به پش��توانه همین مردم به پیروزی رسید، بنابراین باید 
مسئوالن در خدمت مردم باشند و با تالش رفاه عمومی را 
برای آنها فراهم سازند. اگرچه ایشان شخصیتی با صالبت 
و قاطع داشتند، در برخی اشعار ایشان رگه هایی از شوخ 
طبعی را می توان دید. ایش��ان مس��ائل و آس��یب های 
جامعه را با زبان شعر و در قالبی طنز بیان کردند. در این 
راستا شاعران هم می توانند با اقتدا به حضرت امام )ره( 
مشکالت و مس��ائل اجتماعی را در قالب شعر طنز بیان 

کنند تا در هر حوزه ای آن امام، الگوی حرکت باشند. 

خبر ویژه 

روبان سفید
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آغازکالس های هنری کودکان 

واحد آموزش حوزه هن��ری کالس های آموزش هنری ویژه کودکان را از ش��نبه 13 خردادآغاز می کند. این 
کالس ها شامل رشته های نقاشی،  سفال،  خوشنویسی و ارف )موسیقی کودک( است که در روزهای فرد، 

صبح ها و در روزهای زوج، بعدازظهرها برگزارمی شود. 
بچه هالیوود 

»بچه هالیوود« را رابرت پریش نوش��ته و پرویز دوایی ترجمه کرده 
است. پریش در سال 1947 برای تدوین فیلم »جسم و جان« برنده 
جایزه اسکار ش��د. روایت او از تدوین فیلم »تمام مردان شاه« برای 
هر کارگردان، تهیه کننده و تدوینگری آموزنده اس��ت. پش��ت جلد 
کتاب چند نقل قول نوشته شده که دانستن آن خالی از لطف نیست: 
 »بهترین دفتر خاطراتی که راجع به ش��هر س��ینما نوش��ته شده.« 
 )ل��س آنجل��س تایم��ز(، »اث��ری روش��نگرانه و ل��ذت بخ��ش«

  )ایروین ش��ا(، »یکی از لذت بخ��ش ترین، فاش کنن��ده ترین و با 
محب��ت تری��ن خاط��ره ه��ا« 
 )هالی��وود ریپورت��ر(، خ��ب

 همه اش درس��ت است! هرچه 
از این کتاب تعریف بش��ود کم 
شده. کتاب را یکی از تدوینگران 
کالس��یک  خبره هالی��وود 
نوشته که بعدها چند فیلم هم 
کارگردانی کرد. ولی گویا پیش 
بینی تهیه کننده های هالیوود 
در موردش درست بوده که بهتر 

است تدوین کند!

موسیقی متن چطور ضربه خورد
موسیقی متن س��ریال برعهده مانی جعفرزاده است. او متولد 
1357 تهران اس��ت. دکترای آهنگس��ازی و تئوری موسیقی 
از دانش��گاه ماالگای اس��پانیا دارد. جعفرزاده در کارنامه خود 
موسیقی فیلم های بچه های زمانه افسوس، سال های آتش و 
برف، رنگین کمان رویا، سریال خواستگاران، دماغ، ماه در سایه، 
ساعت گیج زمان، غبار عشق راه، ایران 20، دشمنان صمیمی، 
آوای گمشده، آتش زیر خاکستر، یک تیر و دو نشان، دو راهی 

بارانی را دارد و آخرین کار او، پشت کوه های بلند است.
جعفرزاده برای موسیقی متن این سریال 20 پارتیتور نوشته 
که در طول هشت ماه با حضور بیست نوازنده ضبط شده است. 
او برای ساخت موسیقی سریال از موسیقی خراسان، مازندران 

و خوزستان استفاده کرده است.
نوازندگانی که او اس��تفاده کرده اس��ت، همگی از نوازندگان 

ارکس��تر ملی و س��مفونیک بوده اند. او تالش بسیاری کرده 
است که موس��یقی لحظات با دیالوگ، ش��خصیت بازیگران و 
صحنه های فیلم هماهنگ باشد. اما از آن جایی که موسیقی 
تاریخی محزون است و درونمایه س��ریال در قالب طنز است، 
 کاری که برعهده جعفرزاده گذاش��ته شده بسیار سخت بوده. 
او تمام تالش خود را برای ساخت موسیقی طنزگونه به شکلی 
که با فیلمنامه هماهنگ باش��د و در جذب مخاطب تأثیرگذار 
باش��د، کرده اما باید گفت در این کار توفیق چندانی نداش��ته 

است. 
به عنوان مثال در جایی که دیالوگ قصد خنداندن و شاد کردن 
را دارد، موسیقی یک روال عادی را طی می کند و برعکس، در 
جایی که انتظار خنداندن مخاط��ب نمی رود و دیالوگ عادی 

است، موسیقی حالتی طنزگونه دارد.
شاید یکی از مهم ترین دالیلی که جعفر زاده نتوانسته آن گونه 

که باید، انتظارات را برآورده کند، این است که ساخت موسیقی 
متن سریال دیر به او پیشنهاد شده و اگر وقت بیشتری داشت، 
با خوان��دن چند باره فیلمنامه و اس��تفاده از خواس��ته ذهنی 

احمدجو کار بهتری را ارایه می کرد. 
دلیل دیگر ضعیف بودن موسیقی متن، ضعیف بودن فیلمنامه 
و دیالوگ هاست. احمدجو نتوانس��ته در این سریال به خوبی 
آن چه را در ذهن داشته بیان کند و از آن جایی که موسیقی و 
فیلمنامه به هم وابسته اند، در نتیجه موسیقی متن نیز ضربه 

خورده است.

موسیقی تیتراژ
موسیقی تیتراژ برعهده گروه موسیقی اصفهانی »نوژان نو« به 

سرپرستی بابک رجبی و سینا فرزادی پور است.
گروه نوژان نو از س��ال 1389 فعالیت خود را به شکل رسمی 
آغاز  کرده است. همه اعضای گروه از نوازندگان جوان اصفهانی 
هس��تند. این گروه چند کار موفق در کارنامه خود دارد که از 

جمله آنها »در امتداد اصوات« و »لباس خوانی« است.
سرپرس��ت گروه بابک رجبی، متولد 1361 اصفهان، نوازنده 

تار و آهنگساز است.
بابک رجبی آهنگساز جوانی است که با وجود سن کم و اولین 
تجربه در ساخت موسیقی تیتراژ، بس��یار خوب عمل کرده و 

موسیقی قابل تحسینی را ارایه کرده است.
استفاده بجا و مناسب از سازها و ساخت یک موسیقی هماهنگ 
با عنوان سریال و مهم تر از همه، استفاده از خوانندگان دوقلوی 
اصفهانی که دارای رنگ صوتی مشابه و دامنه صوتی متفاوت و 
مکمل یکدیگرند، عواملی است که رجبی با در نظر گرفتن آنها 
توانسته موسیقی تیتراژ خوبی را ارایه کند و قابلیت خود را در 

ساخت موسیقی سریال نشان دهد.
محمد و علی س��عیدی، دو خواننده دوقل��وی اصفهانی متولد 
آبان 1360 که احتماال کارهای زیبایشان را از رادیو و تلویزیون 
شنیده اید، از جایگاه ویژه ای در آواز اصیل ایرانی برخوردارند 
و حق آواز ایرانی را به خوبی در آوازشان ادا می کنند. در طول 
تاریخ موسیقی ایران اولین بار است که دو برابر دوقلو در زمینه 

آواز با هم همکاری می کنند. 
آنه��ا از محضر فض��ل اهلل ش��اه زمان��ی )از ش��اگردان تاج( و 

محمدعلی کیانی نژاد استفاده کرده اند.
محمد و علی در تیتراژ این س��ریال نیز به خوبی نقش خود را 
ایفا کرده اند و موسیقی تیتراژ پایانی را با صدای دلنشین شان 

شنیدنی کرده اند.

درباره موسیقی متن، تیتراژ  و آهنگسازی سریال امراهلل احمدجو

روزی روزگاری، پشت کوه های بلند

یکی از کاراکترهایی که در جذب مخاطب برای س�ریال و فیلم نق�ش اولیه و تأثیرگذار دارد،  زهرا 
موسیقی آن است.رجایی

سریال تلویزیونی »پشت کوه های بلند« که چندی است از شبکه سوم سیما در حال پخش 
است، به کارگردانی امراهلل احمدجوست؛ کسی که در س�اخت فیلم و سریال، جهان ذهنی منحصر به فردی دارد. 
احمدجو این بار ساخت موسیقی س�ریال را برعهده جوان ها گذاشته است. البته شنیده ها حاکی از آن است که 

ساخت موسیقی سریال به فرهاد فخرالدینی و حسین علیزاده پیشنهاد شده که به دالیلی نپذیرفته اند.

رضا 
اسماعیلی 
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مزایده اموال منقول
1784 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالس��ه پرونده 691/89 ج/ 8 محکوم له آقای محسن کامیابی با وکالت آقای محمد عبدالهی و 
علیه آقای محمدعلی موس��ی خانی به نش��انی اصفهان، منطقه صنعتی جی، شرکت کافی کوال 
مبن��ی بر مطالب��ه مبلغ 3/050/350/251 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های دادرس��ی و 
اجرایی و مبلغ 100/000/000 ریال حق االجرای دولتی در روز چهارش��نبه تاریخ 1391/3/24 
از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا، اتاق 315 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت جهت 
فروش اقالم ذیل که توس��ط کارشناسان رسمی دادگس��تری جمعًا به مبلغ 4/600/000/000 
ری��ال ارزیاب��ی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واق��ع گردیده برگزار نماید. لذا 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده می توانند به نش��انی اصفهان، منطقه صنعتی جی، 
ش��رکت کافی کوال نزد حافظ اموال آقای احمدرضا موس��ی خانی، مراجعه  از آن بازدید و با 
تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت 
برن��ده مزای��ده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. لیس��ت اموال 
موضوع مزایده: الف: تجهیزات خط انتقال قوطی MEYPAK ساخت آلمان شامل: 1. تجهیزات 
پالت گذاری: تجهیزات پالت گذاری که از نوع اسکلت فلزی بوده و در ابتدای خط انتقال قوطی 
مس��تقر گردیده اس��ت. پالت های قوطی های خالی با اس��تفاده از لیفتراك روی شاس��ی این 
تجهیزات که به ابعاد تقریبی 1/5×1/5×2 متر است منتقل و توسط غلطک و نوار نقاله مجهز به 
موت��ور گیربکس 0/37 کیلو واتی به زیر پال��ت بردار منتقل می گردد. 2. تجهیزات پالت بردار: 
پس از اس��تقرار پالت قوطی های خالی روی شاس��ی پالت گذار و انتقال آن به زیر پالت بردار 
که به ش��کل مربع توخالی و مجهز به 12 عدد جک پنوماتیک و سیس��تم موتور گیربکس 1/5 
اس��بی می باشد توسط زنجیر به سمت باال و پایین حرکت کرده و با استفاده از سیستم جک 
های پنوماتیک ردیف به ردیف قوطی های خالی را از روی پالت برداش��ته و در مس��یر خطی 
نوار انتقال روی این نوار قرار می دهد. 3- تجهیزات و سیس��تم واکیوم: پس از برداش��تن هر 
ردیف از قوطی های خالی توس��ط پالت بردار با اس��تفاده از تجهیزات واکیوم که به صورت 
مربع مس��تطیل به ابعاد تقریبی 0/7× 1 متر و مجهز به موتور گیربکس 1/1 کیلو وات و 0/37 
کیل��و وات ب��وده و دارای بازوی چرخش��ی و حرکت عمودی می باش��د. مقواهای فی مابین 
ردیف قوطی ها را برداش��ته و در درون محفظه مقواگ��ذار قرار می دهد. 4- تجهیزات و نوار 
اس��تیلی انتقال قوطی های خالی به سمت دس��تگاه شستشو: پس از استقرار قوطی های خالی 
روی ن��وار انتقال دهنده اس��تیلی به عرض 1/5 و طول حدود 6 مت��ر با موتور گیربکس 0/37 
کیل��و واتی، قوطی های خالی به س��مت خ��ط انتقال تک ردیفی که مجهز ب��ه موتور گیربکس 
0/75 کیل��و وات��ی می باش��د، هدایت و نهایتًا قوط��ی های خالی پس از طی مس��یر حدود 40 
متر و با عبور از عرض س��الن مجاور به داخل دس��تگاه شستش��و منتقل می گردد. 5- تابلو 
ب��رق تجهیزات پالت گذار: برق مورد نیاز کلیه تجهیزات فوق الذکر توس��ط تابلو برق به ابعاد 
40×1/10×1/80 متر که در کنار راه پله نوار انتقال پالت گذاری نصب گردیده و مجهز به کلید 
اصلی، انواع تایمر، رله، کنتاکتور، سیس��تم حفاظی و امرجنسی می باشد، تأمین می گردد. ب: 
سیستم شستشو و تجهیزات دستگاه قوطی پر کن: قوطی های خالی انتقالی از سالن پالت گذار 
توس��ط نوار انتقال پس از طی مسیر عرضی سالن مجاور، وارد تجهیزات شستشو مستقر در 
س��الن تجهیزات پرکن گردیده و پس از شستشو توس��ط نوار انتقال دهنده به سمت دستگاه 
پرکن و به زیر نازل ها منتقل و همزمان نوش��ابه آماده و ذخیره ش��ده در ظرف استیلی 500 

 لیتری مجاور دس��تگاه پرکن توس��ط پمپ ارسال، به نازل های دس��تگاه پرکن قوطی تیپ
OMMANN-8 HERDST 7 H-SPIRAFIL و به ش��ماره سریال 7842 از نوع 25 شیره 
با بدنه اس��تیل و اس��کلت فلزی که مجهز به موتور گیربکس و تجهیزات پرکن بوده ارسال و 
قوطی ها پر گردیده و توس��ط نوار انتقال به سمت دستگاه دربند هدایت می گردد. ج: دستگاه 
دربند و تجهیزات وابس��ته تیپ M/B-10-6-SEAMER شش ویته: قوطی های پر شده پس 
از خروج از سیس��تم پرکن توس��ط نوار نقاله به سمت دستگاه دربند هدایت و پس از طی سه 
مرحله، درب گذاری، پرس و دوخت، نهایتًا قوطی های پرشده به سمت دستگاه شرینگ )بسته 
بندی( هدایت می گردد. د: تابلو برق وتجهیزات فرمان PLC خط تولید نوشابه: کلیه تجهیزات 
خط پر کن نوش��ابه اعم از سیستم شستش��و، سیستم نوار نقاله و هدایت قوطی های خالی به 
س��مت دستگاه پرکن، سیستم انتقال نوشابه از طریق ظرف استیلی 500 لیتری، تجهیزات پمپ 
ارسال نوشابه، سیستم نازل های پرکن، سیستم انتقال قوطی پر شده به سمت دستگاه دربند 
و همچنین کلیه حرکات سیس��تم دربند، توس��ط تجهیزات تابلو PLC ب��ه ابعاد 1/5×2/5 متر 
مس��تقر در کنار سالن خط تولید، که مجهز به سیستم کامپیوتری و برنامه نرم افزاری فرمان 
می باش��د کنترل و هدایت می گردد. شایان ذکر است ارزش کلی ماشین آالت توقیف شده که 
کارایی که کارایی مفید و مؤثر آن مس��تلزم وجود کلیه متعلقات و تجهیزات مس��تقر و موجود 
در خط بوده و قابل تفکیک و جداس��ازی نمی باش��د و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در 
تعیین قیمت، نوع کاربری، میزان جاذبه و نیاز محدود آن در بازار و اینگونه صنایع با سیستم، 
مدل، تیپ، کش��ور س��ازنده، ظرفیت تولید، میزان اس��تهالك، کارایی، موقعیت محل استقرار، 
هزین��ه های مونتاژ و انتق��ال، مونتاژ مجدد، نی��از احتمالی به قطعات جدی��د االحداث انتقالی 
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مزایده
1785 اج��رای اح��کام ش��عبه 24 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد جلس��ه مزایده ای 

در خص��وص کالس��ه پرون��ده ه��ای 276/89 ج/ 24 و 401/89 ج/ 24 و 60/89 ج/ 24 ل��ه 
ش��رکت صنایع کاش��ی و س��رامیک س��ینا با وکال��ت آقایان به��رام تقی پور و س��ید حجت 
 رضای��ی آذر و علی��ه محمدرض��ا آقایی میبدی به نش��انی اصفه��ان، روس��تای کبوترآباد، 
بی��ن کبوترآباد و ش��یدان، گلخانه آقایی مبنی بر مطالب��ه 1/329/410/125 ریال بابت پرونده 
کالس��ه 276/89 ج /24 و مبل��غ 3/040/739/049 ری��ال بابت پرونده کالس��ه 401/89 ج/24 
و مبل��غ 1/935/820/398 ری��ال بابت پرونده کالس��ه 60/89 ج/24 بابت اصل خواس��ته ها، 
هزین��ه های کارشناس��ی، ح��ق الوکال��ه و هزینه دادرس��ی و مبلغ مجموع��ًا 168/000/000 
ری��ال بابت ح��ق االجرای هر س��ه پرونده ف��وق الذکر در روز پنج ش��نبه تاری��خ 91/3/25 
 از س��اعت 9 ت��ا 10 صب��ح در مح��ل این اجرا واق��ع در خیابان ش��هید نیکبخت، س��اختمان 
دادگستری، طبقه س��وم، اتاق 352 جهت فروش یک باب گلخانه به همراه تجهیزات، فاقد پالك 
ثبتی به نش��انی روس��تای کبوتراباد، بین کبوترآباد و شیدان که اکنون در تصرف محمدرضا 
آقایی میبدی می باش��د با وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مص��ون از تعرض طرفین واقع 
گردی��ده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی ملک مراجعه و 
از آن بازدید تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالتری��ن قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. 

اوصاف ملک براس��اس نظر کارش��ناس: گلخانه مورد بازدید در زمینی به مس��احت 22000 
مترمرب��ع قرار دارد که اطراف آن به وس��یله دی��وار گلی به ارتفاع 2/5 متر محصور ش��ده، 
دیوارها در دو طرف کاهگل ش��ده، دارای درب بزرگ فل��زی یکی چهارمتر و دیگری 6 متر و 
یک درب یک متری، درب ها در س��مت شرق گلخانه نصب شده اند که در آن سمت جاده قرار 
دارد. این گلخانه دارای چند سالن تولید، سه استخر، ساختمان کارگری، انبار اطاق تأسیسات 
سردخانه و غیره است. محوطه دارای خیابان کشی، فضای سبز و سایر قسمت ها ریگ ریزی 
دارای روشنایی، آب گلخانه از چاه آبی است که در زمین مجاور گلخانه قرار دارد. ساختمان 
کارگری: س��اختمانی با دیوارهای آجری که در داخل سفیدکاری شده، سقف آن با تیرآهن و 
آجر پوشیده، کف آن سرامیک فرش شده، دارای درب و پنجره فلزی، نمای بیرونی آن سیمان 
س��فید، دارای حمام وس��رویس بهداشتی به مساحت 147 مترمربع. اس��تخرها: گلخانه دارای 
س��ه اس��تخر به ابعاد 14×27 و 10/5×17 و 16×8 متر ساخت آنها بدین شکل است که طوری 
خاکبرداری کرده اند که دیوار آنها شیب دار است و روی آنها کاهگل شده است. عمق دو عدد 
از این استخرها 6 متر و یکی از آنها دارای دو عمق 6 متر و 3 متر است. پس از خاکبرداری و 
ش��یب بندی و کاهگل روی کف و بدنه ها به وسیله صفحات پلی تن پوشیده می شود. اطراف 
آنها را با نصب یک ردیف بلوك سیمانی از محوطه جدا کرده سپس در داخل کنارها را آسفالت 
کرده اند. انبار: گلخانه دارای یک انبار اس��ت که دیوار آنها از بلوك س��یمان و س��قف آنها با 
ایرانیت پوشیده شده است. کف آن با موزاییک فرش شده است. طول آن 11/75 و عرض 4/7 
متر و 7 متر است. هر دو قسمت در کنار هم قرار گرفته اند. اطاق تأسیسات: ساختمانی است 
با دیوارهای آجری، س��قف ایرانیت که یک قسمت آن جدا کرده اند و آن را در دفتر کرده. این 
قسمت دارای سقف رامپا، پنجره آلومینیوم و کف آن سرامیک، ابعاد اطاق 9×11/4 است. اطاق 
دس��ته بندی گل: اطاقی است به ابعاد 5×10 متر با دیوارهای آجری، سقف تیرآهن و آجر در 

داخل کف و بدنه آن س��رامیک پوشیده است. سردخانه: س��ردخانه اطاقی است به ابعاد 5×9 
متر، دیوار آن آجر وس��قف ان تیرآهن و آجر، دیوارها در داخل به وسیله صفحات آلومینیوم 
و کف آن موزاییک اس��ت. شوفاژخانه: اطاقی است به ابعاد 3/4×5/3 متر و سقف آن ایرانیت. 
 انبار زیرزمینی: این انبار که در زیرزمین قرار دارد دیوارهای آن بلوك سیمان ساخته شده از 
فرپا از لوله های گالوانیزه که سقف آن قوسی است )نیم دایره( دیوار و سقف آنها با پالستیک 
پوش��یده شده اس��ت. در داخل س��الن دو طرف آن را به عرض 3 متر کفس��ازی بتنی کرده 
اند و بقیه کف خاکی اس��ت. گلخانه دارای 7 س��الن اس��ت. درب آنها از آلومینیوم اس��ت: 1. 
یک س��الن 5 دهنه دارای هفت عدد فن 2. چهار س��الن س��ه دهنه که هر یک دارای چهار عدد 
فن اس��ت. 3. دو س��الن س��ه دهنه هر کدام دارای س��ه فن. با توجه به موارد ف��وق از جمله 

متراژ زمین گلخانه، موقعیت آن، قولنامه ای بودن آن، قدمت س��الن های تولید و س��اختمان 
ه��ا و در نظر گرفت��ن کلیه عوامل و اینکه هم��ان طوری که در پرونده منعکس ش��ده عرصه 
گلخان��ه را محک��وم علی��ه از اداره اوقاف اجاره ک��رده و مالک آن نمی باش��د بنابراین قیمت 
عادله روز ش��ش دانگ آن جمعًا به مبلغ 2/960/000/000 ریال معادل دویس��ت و نود و شش 
میلیون توم��ان اعالم می گردد. اوصاف و تجهیزات گلخانه براس��اس نظریه کارش��ناس: 1. 
سیس��تم آب: شیرین کن ش��امل الکتروپمپ و فیلترها اولیه وثانویه و اتصاالت و آبگرمکن و 
تجهیزات مربوطه و سیس��تم کنترل اتوماتیک، کلیه تجهیزات مستعمل قابل استفاده و در حال 
 بهره برداری. 2. س��ی دس��تگاه گرمکن سالن ها در سه مدل با مش��عل گازوئیلی و اتصاالت 
و لوله کش��ی مربوطه 3. تجهیزات لوله کشی و پمپاژ در مسیرهای مربوطه و تجهیزات کمکی 
و س��ایر متعلقات. 4. یک دس��تگاه کامپیوتر مارك ال جی مستعمل قدیمی که ارزش کل چهار 
ردی��ف فوق به عنوان قیمت پایه مزایده در ش��رایط فعلی کماکان مبل��غ 350/000/000 ریال 
)س��یصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی می گردد. م الف/ 3749 صادقی- مدیر اجرای احکام 
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ابالغ رأی 
1787 ش��ماره دادنامه: 9009970350201586، شماره پرونده: 9009980350200160، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900164، خواهان: ش��رکت تعاون��ي اعتبار مولي الموحدین ب��ا مدیریت دکتر 
محمدرضا حس��نخاني با وکالت آقاي ناصر زارعي به نش��اني خ هشت بهشت غربي، چهار راه 
گلزار، ساختمان آسیا، طبقه دوم، واحد 4، خواندگان: 1- آقاي احمدرضا اسماعیلي مشکناني به 
نش��اني مجهول المکان، 2- آقاي اسماعیل معصومي فر، 3- آقاي حسین معصومي فر همگي به 
نشاني خ پروین، پل سرهنگ، ك مهدیه، بن بست شقایق، پ 114، 4- آقاي ولي اله ملکي به نشاني 
خ سروش، آموزش و پرورش ناحیه 4، دایره حراست آموزش و پرورش، خواسته: مطالبه طلب، 
گردش��کار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص دعوي خواهان ش��رکت تعاوني اعتبار مولي 
الموحدین به طرفیت خواندگان 1- حمیدرضا اسماعیلي مشکناني، 2- ولي ا... مکي، 3- اسماعیل 
و 4- حس��ین همگي معصومي فر به خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و سي و هشت میلیون ریال 
وجه نه فقره س��فته به شماره هاي 355370 الي 355371 و 313867 و 880117 و 6400047 و 
243058 و 905818 و 196460 و 3777376 با احتس��اب هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به دادخواس��ت تقدیمي و فتوکپي مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه س��فته 
صادره از ناحیه محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان به میزان 
مبلغ فوق را دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوي مطروحه و جریان رس��یدگي در جلس��ه 
رسیدگي حاضر نشده و نسبت به دعوي دفاع موثري به عمل نیاورده و دلیلي بر پرداخت وجه 
س��ند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اش��تغال ذمه خواندگان دعوي را وارد 
تش��خیص و مستنداً به مواد 310 – 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 
قانون چک و استفس��اریه آن مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام خواندگان را به پرداخت 
تضامني مبلغ )یکصد و سي و هشت میلیون ریال( بابت اصل خواسته و نیز مبلغ )دو میلیون و 
هش��تصد و پانزده هزار ریال( بابت هزینه دادرسي و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه قانوني در مرحله بدوي و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک 
از سفته ها لغایت اجراي حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم مي نماید. 
اجراي احکام مکلف اس��ت خس��ارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به 
خواهان پرداخت نماید. راي صادره در خصوص خواندگان 1 و 2 غیابي بوده و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهي در محکمه صادر کننده راي و پس از 20 روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهي در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان مي باشد و در خصوص خواندگان 
3 و 4 حضوري و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل تجدید نظر خواهي مي باشد. 

معقولي - دادرس شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 3753 
 

ابالغ اجراییه 
1788 به موجب دادنامه غیابي ش��ماره 7921793 مورخ 79/3/18 دادگاه جزایي ش��عبه 46 که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه عباس رئیسي گهروئي فرزند: رضا به نشاني اصفهان، خ چهار 
ب��اغ خواجو، ك محله نو، پالك 26، )مجهول المکان( محکوم اس��ت به مبلغ چهل و دو میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ هش��تصد و یک ه��زار ریال بابت هزینه 
دادرس��ي در حق محکوم له محمد ناصر شاه دائي، فرزند نعمت اله، وکیل: سید حسین حسیني، 
به نش��اني: اصفهان، خ چهار باغ باال، اول خ ش��ریعتي جنب داروخانه خدا رحمي، مجتمع فراز ، 
ط سوم واحد 302 پرداخت نماید هزینه حق االجرا بر عهده محکوم علیه مي باشد. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ اجراییه به اس��تناد ماده 34 قانون اجراي احکام مدني به ش��رح ذیل اقدام 
نمای��د: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- یا مالي معرفي کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از ان میسر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 
لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارایي خود داده به 
نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه اي از شصت و 
یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز مي تواند به جاي محکوم علیه 
براي استیفاي محکوم به مالي معرفي کند، عالوه بر موارد باال به موادي از قانون اجراي احکام 
مدني و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي 
مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. دفتر 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایي اصفهان شماره م / الف 3254

ابالغ اجرائیه 
پرون��ده: 8909980352400712،  اجرایی��ه 9110420352400077، ش��ماره  1789 ش��ماره 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 890712، به موجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090352400674 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 8909970352401169 محکوم علیه اصغر 
کمالي مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به 

ش��ماره 425124 و مبلغ 3/600/000 ریال بابت حق الوکاله بدوي و مبلغ 2/063/000 ریال بابت 
هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت تاریخ اجراي راي در حق 
محکوم له محمد رضا دقیانوس��ي به نش��اني تهران بزرگراه رس��الت 16 متري دوم جنوبي ك 
بیس��تم پ 15 واحد همکف ش��رقي و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال. محکوم علیه مکلف است 
از تاری��خ ابالغ اجراییه: 1- پس از ابالغ اجراییه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محکوم به بود اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات 
جبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 
اجراي احکام مدني مي باش��د به قانون اجراي احکام مدني و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه 
نماید. عرفان- مدیر دفتر شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان – م / الف 3752

 
ابالغ اجرائیه

1790 ش��ماره اجراییه: 9110420352400076، شماره پرونده: 8909980352401324، شماره 
بایگانی ش��عبه: 891326، به موجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوط��ه 9009970352400437 محک��وم علیه منصور مختاري مجهول المکان محکوم اس��ت 
ب��ه پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال وجه س��ه فقره چک به ش��ماره هاي 132699 و 
132698 و 132697 ب��ه پرداخت مبلغ یکصد پانزده میلیون ری��ال و مبلغ 2427000 ریال بابت 
هزینه دادرسي و مبلغ 3960000 ریال بابت حق الوکاله بدوي و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
4 و 2 و 3/4 و 89/4/4 لغایت تاریخ اجراي حکم در حق محکوم له س��ید حسین هاتف الحسیني 
فرزند س��ید محمد، به نش��اني: اصفهان، خ شیخ بهایي، جنب آتش نش��اني، ابزار تولید با وکالت 
مجید ضیغم زاده و پرداخت مبلغ 5/750/000 ریال به صندوق دولت محکوم علیه مکلف است 
از تاری��خ ابالغ اجراییه: 1- پس از ابالغ اجراییه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محکوم به بود اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات 
جبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 
اجراي احکام مدني مي باش��د به قانون اجراي احکام مدني و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه 
نماید. عرفان - مدیر دفتر شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان – م / الف 3751

ابالغ اجرائیه 
1791 ش��ماره اجرایی��ه: 9110420352400056، ش��ماره پرون��ده: 9009980352400867، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900875، به موجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090352400308 و شماره دادنامه مربوطه 9009970352401533 محکوم علیهم 1- آزاده 
علیپور فرزند غالمعلي مجهول المکان، 2- زینب غالمي حیدرآبادي فرزند قدمعلي ، به نشاني خ 
معراج کوچه انقالب کوچه توحید، پ 49، 3- امیر مختاري فر، فرزند عبدالرحمن، مجهول المکان 
محکوم است به متضامنًا به پرداخت مبلغ 67 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1411000 
ریال بابت خسارت دادرسي و مبلغ 2412000 ریال بابت حق الوکاله به وي و نیز خسارت تاخیر 
تادی��ه از تاریخ 90/7/20 لغایت تاری��خ اجراي راي وفق مقررات در حق محکوم له تعاوني ثامن 
االئمه به نمایندگي آقایان محمد حسین نظري توکلي و مسعود مهردادي با وکالت آقاي علي امیني 
به نش��اني اصفهان، خ جي روبروي خ تاالر مي باش��د. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ 
اجرایی��ه: 1- پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بود 
اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات جبس از 61 روز 
تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني مي 
باشد به قانون اجراي احکام مدني و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نماید. صادقی هاردنگی- 
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»یه حبه قند« ایرانی در دهان آمریکایی ها 
 اکران فیلم »یه حبه قند« که در شهر لس آنجلس آغاز ش��ده، در ادامه به شهر اورنج کانتری 
می رسد و بناست هر شب ساعت 21:15 در سالن اصلی Laguna Hills ادامه یابد. »یه حبه 

قند« محصول حوزه هنری است.

11

 تصویربرداری مرد نقره ای
در اصفهان ادامه دارد

یک تهی��ه کننده س��ینما و 
تلویزیون گفت: تصویربرداری 
 مجموع��ه تلویزیونی»م��رد 
نقره ای« به کارگردانی کاظم 
معصومی در اصفه��ان ادامه 
دارد و ماه رمضان روی آنتن 
یکی از شبکه های سراسری 

می رود.
امیرحسین شریفی اظهار داشت: این روزها تصویربرداری مجموعه 
تلویزیونی »مرد نقره ای« به کارگردانی کاظم معصومی در اصفهان 

ادامه دارد و تاکنون ۳۰ درصد از کار انجام شده است.
وی افزود: مجموعه۳۰ قسمتی به سفارش مرکز سیمای استان ها در 
اصفهان در حال تصویربرداری اس��ت و تا دو ماه دیگر آماده پخش از 

شبکه های سراسری در ماه مبارک رمضان خواهد شد.
شریفی ادامه داد: مجموعه، ۳2 لوکیشن اصلی خواهد داشت و طی 
چند روز گذش��ته قس��مت های مربوط به گذشته داس��تان به اتمام 
رسیده و هم اکنون قس��مت های مربوط به زمان حال تصویربرداری 
می شود. به گفته وی  سعید نیکپور، نیما شاهرخ شاهی، بهاره افشاری، 
فریدون سورانی، س��ارا نازپرورصوفیانی و کامبیز دیرباز و تعدادی از 
هنرمندان استان اصفهان در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند.

 از تلفن همراه رییس جمهور
 رونمایی شد 

»تلفن همراه رییس جمهور« سومین فیلم سینمایی علی عطشانی از 
روز های پایانی خرداد به نمایش درخواهد آمد.گویا این فیلم جایگزین 
»سیب و سلما« خواهد شد. به گفته سازندگان فیلم، نسخه اکران شده 
به نسبت نسخه ارائه شده در جش��نواره فیلم فجر، چند دقیقه کوتاه 
شده است. مهدی هاشمی، بهناز جعفری، آتیال پسیانی، نیما شاهرخ 
ش��اهی، اکبر عبدی، علی دهکردی و نیکی کریمی از جمله بازیگران 
فیلم سینمایی »تلفن همراه 

رییس جمهور« هستند.
فیلمنامه این فیل��م را جابر 
قاسمعلی نوش��ته و علیرضا 
زری��ن دس��ت ای��ن فیلم را 
فیلمب��رداری کرده اس��ت. 
 علی عطش��انی کارگردانی 
س��ینمایی  ه��ای  فیل��م 
»دموکراسی تو روز روشن« 
و »در امت��داد ش��هر« را در 

کارنامه دارد.

مدیران عشق کن 

بازار فیلم کن، دو روز قبل از پایان شصت و پنجمین جشنواره 
کن به پایان خط رسید و هیأت ایرانی هم به وطن بازگشت. 
روابط عمومی های چند نهاد دولتی چون انجمن س��ینمای 
جوان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در روزهای 
اخیر کوش��یدند تا با انتش��ار اخباری، برپایی چتر سینمای 
ایران در ب��ازار فیلم کن را مفید و پربار نش��ان دهند. این نوع 
اطالع رس��انی ها که در بس��یاری از موارد تنها به خبرسازی 
شباهت دارد، قرار اس��ت بخشی از فشار رس��انه ها مبنی بر 
حض��ور بی دلیل تعدادی از مس��ئوالن س��ینمایی در کن را 
بکاهد و بعید است حاصل دیگری داشته باشد؛ همچنان که 
در سال های گذشته نیز شاهد این نوع اخبار بودیم و کوشش 
می شد حضور س��ینمای ایران و مدیرانش در بازار فیلم کن 
موفقیت آمیز جلوه داده شود. ای کاش یک بار برای همیشه 
مدیران و مسئوالن حاضر در کن، به صورت مستند، خروجی 
چتر سینمای ایران در بازار فیلم را ارایه دهند! نکته مهم تر، 
توضیح درباره دلیل حضور ثابت برخی مدیران در کن است؛ 
مثال این که چه ضرورتی دارد هر س��ال هاش��م میرزاخانی، 
مدیرعامل انجمن س��ینمای جوان به کن ب��رود؟ یا این که 
چرا شفیع آقامحمدیان، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای 
مس��تند و تجربی پای ثابت کن ش��ده؟ چه اتفاق خاصی با 
حضور این مدیران در بازار فیلم رخ می دهد که بدون حضور 
این بزرگواران نمی تواند اتفاق بیفتد؟ نکته مهم این که وقتی 
کن پذیرای سینمای ایران نیست و تنها یک فیلم ایرانی در 
یک بخش جنبی حضور داش��ته، چرا باید هی��أت اعزامی از 
ایران تا این میزان پرتعداد باش��د؟ این مدیران عشق سفر تا 
چه اندازه در انجام وظایف داخلی شان موفق بوده اند که حاال 
 در اندیش��ه ارتباط گسترده با جهان هس��تند؟ با این اوضاع 
به هم ریخته و بحرانی سینمای ایران، بهتر نبود انرژی دوستان 
در نهادهای مختلف از مرکز گسترش گرفته تا فارابی، صرف 
حل مشکالت داخلی می ش��د؟ در مورد حضور بین المللی 
نیازی به قدم رنجه کردن مدیران نیست و فیلمسازان خالق 
اگر فیلم قابل قبولی بسازند، به محافل معتبر جهانی نیز راه 
می یابند. مثال هم الزم نیست و همه می دانیم جهانی کردن 
سینمای ایران از راه حضور مدیران دولتی در کن نمی گذرد. 

سینماي دفاع مقدس، تنها ژانر بومي سینماي ایران است که 
باید آن را از نتایج انقالب اس��المي و جنگ تحمیلي دانست؛ 
 ژانري که آثارش تنها ب��ه آن جنگ محدود نمي ش��ود، بلکه 
همان طور که از عنوانش پیداس��ت، دفاع از حق در برابر باطل 
را روایت مي کند. اما متأسفانه طي سال هاي اخیر - از اواسط 
دهه 7۰ تاکنون- س��ینماي دفاع مقدس دچار افت شدیدي 
شده که این اتفاق البته ناشي از سیاس��تگذاري هاي مدیران 

فرهنگي و سینمایي آن دوره بوده است.
»روزهاي زندگ��ي«، یکي از معدود تالش هاي س��ینماورزانه 
سینماگران براي ترسیم ناگفته هاي دفاع مقدس هشت ساله 
اس��ت؛ ناگفته هایي از ترس ها و شجاعت ها در جنگ. پیش از 
این هم فیلم ه��اي جنگي دیگري درباره حضور پزش��ک ها و 
پرستارها در جنگ ساخته و به نمایش درآمده بود، اما در این 
فیلم قهرمان اصلي، صنف درمانگر هستند. البته این بار نقش 

آنها به طبابت و تیمار مجروحان و بیماران محدود نیست؛ در 
این فیلم اسلحه به دست گرفتن و نبرد این گروه نیز به نمایش 

درآمده است.
از طرف دیگر »روزهاي زندگي« از جمله فیلم هایي است که 
نقش برجسته زنان را در خط مقاومت نمایش مي دهد. این بار 
حتي صحنه هایي دیده مي شود که در آن، زن اسلحه به دست 
مي گیرد و با دش��من مي جنگد. نقش زن در این فیلم کاماًل 
مادرانه است. این ویژگي درآنجا که لیال حتي براي اسیر عراقي 

هم دل مي سوزاند، به خوبي دیده مي شود.
عالوه بر این ها ریتم و ضرباهنگ، موس��یقي متن، بازي خوب 
بازیگران و فضاس��ازي نفس گیر و پرجاذب��ه فیلم، یک تجربه 

سینماورزانه منحصر به فرد را مهیا ساخته است. 
 »روزهاي زندگي« از ش��عار عبور کرده و به ش��عور رس��یده و 
هم��ان طور ک��ه از نام��ش پیداس��ت، نمایانگر ی��ک زندگي 

نگاهي به روزهاي زندگي 

فیلمی سر به زیر که سربلند شد 

پرویز شیخ طادي فعالیت خود را به عنوان یك کارگردان با فیلم هاي دفاع مقدسي شروع کرد  گروه 
و »روزهاي زندگي« را باید بازگشت این فیلمساز به تخصص و دغدغه اصلي اش دانست؛ یك فرهنگ

بازگشت پیروزمندانه که نشانه بلوغ و پختگي این فیلمساز است. او در نهمین تجربه کارگرداني 
فیلم بلند سینمایي، یك دستاورد جدید را به سینماي ایران ارائه داده است. »روزهاي زندگي« روایتي از واپسین 
 لحظات جن�گ تحمیلي و از خودگذش�تگي م�ردم ب�راي دفاعي مق�دس، آن هم در ش�رایطي که اعالم ش�د، 

دو طرف - مهاجم و مدافع- قطعنامه آتش بس را پذیرفته اند.

»روزهاي زندگي«، 
 یكي از معدود 

تالش هاي 
سینماورزانه 

سینماگران، براي 
ترسیم ناگفته هاي 

 دفاع مقدس 
هشت ساله است
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ابالغ اجرائیه 
1792 ش��ماره اجرایی��ه: 9110420352400075، ش��ماره پرون��ده: 9009980352400058، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900059، به موجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090352400191 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970352401372 محکوم علیه محمد 
رضا رضوي فرزند س��ید حسین مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 900 میلیون 
ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره هاي 804256 و 657447 و مبلغ 279000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ي و مبلغ 22/800/000 ریال باب��ت حق الوکاله بدوي و نیز خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 86/12/1 و 88/9/12 لغایت تاریخ اجراي راي در حق محکوم له محمد حسین قورچاني 
خوزاني به نش��اني اصفهان، خ ش��ریف واقفي ك رکني مجتمع مهتاب واحد 8 و پرداخت مبلغ 
45/000/000 ریال به صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- پس 
از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایي خود 
را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به بود اید لیکن 
براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید 
بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات جبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني مي 
باش��د به قانون اجراي احکام مدني و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نماید. عرفان - 
مدیر دفتر شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان – م / الف 3750

تاسیس 
1793 ش��ماره: 465/الف 91/103، آگهي تاسیس شرکت س��تاره فروزان کاویان با مسوولیت 
محدود، شرکت فوق در تاریخ 1391/02/20 تحت شماره 47044 و شناسه ملي 10260651570 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/20 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي مي شود. 
1- موضوع ش��رکت: ارائه خدمات پژوهش��ي – خدمات تحقیقي و خدمات مشاوره اي وارائه 
طرح در زمینه کلیه پروژه هاي فني ومهندس��ي – صنعتي – خدماتي و بازرگاني – اجراي کلیه 
امور پیمانکاري و پروژه در رشته هاي ساختمان و راه و ترابري، تاسیسات و تجهیزات، آب و 
فاضالب ، طراحي ، محاسبه، نظارت فني و اجراي کلیه پروژه هاي عمراني، مشارکت در ساخت 
و انبوه س��ازي و نوسازي و بازس��ازي و مرمت ابنیه و بافتهاي فرس��وده، طراحي، و اجراء 
تاسیسات مکانیکي ساختمان، اجراي کلیه پروژه هاي راهسازي اعم از خاکبرداري و زیرسازي 
و آس��فالت، اجراي کلیه عملیات نقشه برداري – طراحي و اجراي فضاي سبز ، محوطه سازي 
و جدول بندي ، خرید و فروش مصالح س��اختماني و ماش��ین آالت و تجهیزات س��اختماني و 
راهس��ازي، ارائه خدمات در زمینه کامپیوتر )س��خت افزار( خرید و فروش و تامین قطعات و 
شبکه و امنیت شبکه، اجراي پروژه هاي مخابرات )به استثناء فعالیتهایي که در انحصار شرکت 
مخابرات جمهوري اس��المي ایران مي باشد( خرید و فروش و تامین مواد اولیه مورد استفاده 
در کلیه صنایع، خرید و فروش لوازم و تجهیزات پزش��کي و دامپزش��کي، ارائه کلیه فعالیتهاي 
خدماتي در زمینه خدمات ش��هري اعم از طراحي، نصب و اجراي دکوراسیون داخلي و فضاي 

و س��بز و محوطه س��ازي و احداث آبنما، تمیزکاري، رنگ آمیزي و زیباسازي معابر، ساخت 
نصب مبلمان ش��هري، تعمیرات و نگهداري تاسیسات مکانیکي ساختمان، تامین نیروي انساني 
موقت مورد نیاز شرکت، واردات تکنولوژي صنایع مادر، خرید و فروش و واردات و صادرات 
کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ و اعطاي نمایندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي، اخذ 
وام و اعتبارات بانکي از کلیه بانکها و موسس��ات مال��ي و اعتباري داخلي و خارجي صرفًا در 
راستاي موضوع شرکت، ایجاد شعب و نمایندگي در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي و بین المللي ، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات 
دولت��ي و خصوصي اعم از داخلي و بین المللي و به طور کلي هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط 
با موضوع شرکت باشد پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح، 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان، سپاهان شهر، 
بلوار غدیر، خیابان فارابي 1، مقابل ساختمان جام جم 2، پالك 3، 109، کدپستي 8179938384، 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد.5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای کریم 
اله بخش��ي هفش��جاني به س��مت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقاي احمد رضا بهرامي به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقاي محمدرضا امیني پور هرندي به سمت عضو هیات مدیره، 
4-5- آقاي محمد رضا امیني پور هرندي به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمي با امضاي رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقًا همراه با مهر شرکت 
معتبر مي باش��د. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاري اصفهان شماره م / الف 3595
 

حصر وراثت
1812 آقای احمد محس��نی دارای شناس��نامه ش��ماره 1012 به ش��رح دادخواست به کالسه 

1160/91 ح /10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین محسنی حسین آبادی بشناسنامه 53 در تاریخ 90/10/25 اقامتگاه دائمی 

خ��ود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه عبادت 
ش��ماره شناسنامه 325 همس��ر، 2- بدری محسنی شماره شناس��نامه 737 فرزند، 3- اصغر 
محسنی ش��ماره شناسنامه 33 فرزند، 4- احمد محسنی ش��ماره شناسنامه 1012 فرزند، 5- 
فخری محسنی شماره شناسنامه 18240 فرزند، 6- بهزاد محسنی شماره شناسنامه 10فرزند، 
7- اکبر محس��نی شماره شناس��نامه 777 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف/ 4113 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1814 ش��ماره: 1586/90 ش/8 به موجب رأی ش��ماره 2079/90 تاری��خ 90/11/30 حوزه 8 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه احمد طاهری 
مجهول المکان محکوم است به: مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 4/400/000 ریال بابت تعهدنامه مورخ 89/4/14 به مدت 
2 ماه از 90/2/14 لغایت پایان قرارداد 90/4/14 به عنوان اصل خواس��ته به انضمام پرداخت 

مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه های نشر آگهی و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 90/8/8 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان 
س��ید مصطفی عدنانی نش��انی محل اقامت: اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور جنب مسجد قبا 
نانوائ��ی عدنانی ص��ادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. م الف/ 4130 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
1815 آقای فضل اله لطفی فتح آبادی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 
1192/91 ح /10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ش��هربانو لطفی فتح آبادی بشناسنامه 11 در تاریخ 83/4/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حسین لطفی فتح آبادی 
ش ش 11 فرزند، 2- فرج اله لطفی فتح آبادی ش ش 1 فرزند، 3- فضل اله لطفی فتح آبادی ش 
ش 1 فرزند، 4- محترم خانم لطفی فتح آبادی ش ش 4 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/ 4145 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1816 در خصوص پرونده کالس��ه 26/91 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی بر مطالبه 

به طرفیت س��عید فتاحیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/4/11 
س��اعت 16 عصر تعیی��ن گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
آتش��گاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1818 در خصوص پرونده کالسه 122/91 خواهان سعید احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 

به طرفیت ابراهیم بهرامی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخ 
91/4/13 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت ع��دم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 4204 شعبه 19 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1819 در خصوص پرونده کالسه 120/91 خواهان سعید احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت فرهاد حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/4/13 
س��اعت 3/30 عصر تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 4202 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1820 در خصوص پرونده کالسه 121/91 خواهان سعید احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت ابراهیم بهرامی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/4/13 
ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 4203 ش��عبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ 
1023 شماره ابالغیه: 9110100351400712. شماره پرونده: 9009980351400291. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900291. خواهان محمود علمازاده دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان مریم 
کالنت��ری و ش��کوه کالنتری تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 
ارجاع و به کالس��ه 9009980351400291 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/19 و 
س��اعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه 

چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

ابالغ 
1044 شماره ابالغیه: 9110100351400745. شماره پرونده: 9009980351401224. شماره 
بایگانی شعبه: 901224. خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خواندگان 
هاش��م بنائیان و محترم شفیعی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 
ارجاع و به کالس��ه 9009980351401224 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/20 و 
س��اعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه 

چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

ابالغ 
1378 شماره ابالغیه: 9010100351306212. شماره پرونده: 9009980351301064. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901077. خواهان مجید فورگی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا 
تموزی به خواس��ته فک پالك یکدستگاه خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��یزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به کالس��ه 9009980351301064 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/04/19 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

مزایده در خصوص مال غیرمنقول
1747 شعبه 15 اجراي احکام مدني در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص کالسه 453/90 
ج 15 ل��ه خانمه��ا توران و رضوان و نصرت و مریم و عفت و آق��اي رضا همگي فخري نیان 
علیه آقاي جعفر فخري نیان به نش��اني اصفهان خ کاوه اتوبان ش چمران به سمت میدان الله 
مقاب��ل تقاطع اول تعمیرگاه ای��ران دوو مبني بر مطالبه مبل��غ 304/663/824 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه هاي دادرسي و اجرایي متعلقه و مبلغ 14/246/599 ریال حق االجراي دولتي 

در روز چهارش��نبه مورخ 91/3/31 از س��اعت 10 الي 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 142 
طبقه اول دادگس��تري ش��هید نیکبخت جهت فروش 15/22 حبه از 72 حبه از شش��دانگ پالك 
ثبت��ي 13900 بخش 5 ثبت اصفهان به نش��اني فوق که اکنون در تصرف خالي از س��کنه مي 
باش��د با وصف کارشناسي ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��اني ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا 
با تودیع 10درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باش��د. اوصاف ملک بر 
اس��اس نظریه کارشناس: مورد مزایده یکباب گاراژ که حدوداً داراي 273/5 متر مربع عرصه 
است که در قسمت مجاور اتوبان دو دهنه مغازه تجاري یکي با نام و تابلوي لوازم دوو سیلو 
و دیگ��ري با ن��ام محصوالت ایران خودرو ب��ا دیوارهاي آجري و س��قفهاي تیر آهن و آجر 
درب و پنجره پروفیل و شیش��ه و حیاط و اس��کلت فلزي و پشت مغازه ها محوطه گاراژ که با 
س��یمان سیاه پوشیده شده و در انتهاي محوطه دو دهنه مغازه با سقف پروفیل و ایرانیت و 
س��طوح دیوارها تا نیمه سرامیک و کف این دو دهنه سیمان و موزائیک و دربها پروفیل تاشو 
فلزي به عالوه س��رویس بهداش��تي به عالوه آب و برق ش��هري و درب ماشین رو فلزي و با 
کارب��ري تجاري و خدماتي حال با عنایت به موقعیت محل و مس��احت و کاربري پالك عرف 
روز و می��زان عرضه و تقاضا و جمیع عوامل موث��ر در قضیه ارزش هر متر مربع عرصه و 
اعیان و امتیازات و اش��تراکات این پ��الك 20/000/000 ریال و جمعًا به ازاء 273/5 متر مربع 
5/470/000/000 ریال برآورد و اعالم مي گردد ارزش 15/22 حبه از 72 حبه 115/629/718 

ریال مي باشد. مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 3760

مزایده 
1748 اجراي احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوقي اصفهان درنظر دارد در پرونده اجرایي کالس��ه 
900349 ح ج 9 له ش��رکت صنایع برش ورق فوالد با وکالت آقاي بهروز برخش��ان و علیهم 
1- محمدرضا برقي 2- مجتبي فهامي 3- بنیاد جهاني حضرت ولي عصر و به خواس��ته مبلغ 
1/926/024/210 ری��ال و همچنین مبلغ 57/500/000 ریال بابت حق االجرا جلس��ه مزایده اي 
روز چهارش��نبه مورخه 91/3/31 س��اعت 10 الي 11 صبح در محل اجراي ش��عبه 9 دادگاه 
حقوقي واقع در اصفهان، خ نیکبخت، ساختمان دادگستري، طبقه اول، اطاق 133 برگزار نماید. 
ملک مورد نظر واقع در اصفهان، خ میرزا طاهر، کوچه شهید کدخدایي )شماره 17( نبش کوي 
گلس��تان، کدپستي 98761-81857 و در مالکیت آقاي مصطفي هاشمي بوده و به صورت یک 
باب منزل مس��کوني به شماره پالك ثبتي 4/48 بخش 14 ثبت اصفهان و داراي 591 متر مربع 
عرصه و حدود 700 متر مربع اعیاني مش��تمل بر دو طبق��ه )زیر زمین و طبقه همکف( که در 
تصرف علي و مصطفي هاش��مي بوده و سرپله احداثي با مشخصات طبقه همکف: دیوارهاي 
آجري باربر و ستون هاي میاني و سقف ها تیرچه و بلوك، سطوح بدنه ها اندود سفید کاري 
و نقاشي، کف ها موزاییک با پوشش موکت، چهارچوبها فلزي و دربهاي داخلي چوبي، دربها و 
پنجره هاي خارجي آلومینیوم، بدنه آشپزخانه و سرویسهاي بهداشتي کاشي، کف آشپزخانه 
س��نگ و سرویسهاي بهداشتي س��رامیک، فاقد نماي خارجي و آجر فشاري با مالت ماسه و 
س��یمان، سیستم گرمایش بخاري و آبگرمکن و سرمایش کولر، داراي انشعابات آب و برق و 
گاز مش��ترك مي باشد. در س��مت غرب طبقه زیر زمین به صورت سالن و فقط در حد اجراي 
س��قف و بدون انجام کف س��ازي بوده و قسمت غیر زیر زمین با مشخصات طبقه همکف مي 
باش��د و فاقد حیاط سازي مي باشد. لذا با توجه به موقعیت محل و پالك )دو بر بودن( متراژ، 
نحوه س��اخت و کیفیت مصالح س��اختماني، عرف روز و جمیع عوامل موثر در قضیه، ارزش 
ش��ش دانگ محل مذکور شامل عرصه و اعیان و اشتراکات منصوبه به مبلغ 6/664/500/000 
ریال برآورد و اعالم مي گردد و این اجرا قصد فروش میزان 21/430 حبه از شش دانگ پالك 
ثبتي فوق الذکر را دارد که ارزش 21/430 حبه از ش��ش دانگ پالك به مبلغ 1/983/524/210 
ری��ال ب��رآورد و اعالم مي گردد. طالبین خرید مي توانن��د 5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک 
بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ي ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادي هس��تند که 
باالترین قیمت کارشناس��ي را پیشنهاد نموده و 10درصد از مبلغ کارشناسي را نقداً به همراه 

داشته باشند. مدیر اجراي احکام شعبه 9 دادگاه حقوقي اصفهان شماره م / الف 3759

ابالغ وقت رسیدگی
1821 در خصوص پرونده کالسه 143/91 خواهان مجتبی عباسی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبل��غ 2/960/000 تومان بابت عدم پرداخت وجه چک به طرفیت یداله محمد اس��ماعیلی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز 91/4/13 مورخ سه شنبه ساعت 12 ظهر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 4190  

دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودی
1813 کارت س��بز خودروی سواری شخصی سیس��تم پراید به رنگ سفید به شماره موتور 
2236367 و ش��ماره شاسی S1412286663576 و با شماره پالك 816 ق 72 ایران 13 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

است. مگر غیر از این است که زندگي انس��ان در این دنیا یک 
مبارزه و جهاد دائمي و ممتد اس��ت؟ مبارزه اي همیش��گي و 
مس��تمر براي دفاع از حق و حقیقت و پاک کردن هس��تي از 

 ش��قاوت ه��ا و خباثت ها.
درس��ت مانن��د ماجرایي 
ک��ه در ای��ن فیل��م ب��ه 
نمای��ش درآم��ده اس��ت. 
ایس��تادگي و مقاوم��ت 
ح��ق طلبان داس��تان، در 
نهایت آنها را به روش��نایي 
م��ي رس��اند. اختتامی��ه 
 فیل��م ب��ا ش��عاع های��ي

ک��ه از روزنه ه��اي دیوار 
درمان��گاه  داخ��ل   ب��ه 
 مي تابد، نمونه اي است از 
س��خن گفت��ن ب��ا زب��ان 
تصوی��ر؛ یک پ��الن چند 
ثانیه اي ک��ه به جاي چند 
 ساعت س��خنراني، پدیدار 

می ش��ود. فیلم در پ��اره اي از لحظات منطق روای��ي خود را 
 از دس��ت مي دهد. مث��ل صحنه نج��ات یافتن پزش��ک زن 
)با بازي هنگامه قاضیاني( از دست دشمن یا ایستادن ناگهاني 
یکي از مجروح ها و همکاري وي با دکترها در ش��رایطي که تا 
چند دقیقه پیش از آن، اوضاع چندان رو به راهي نداش��ت که 
 این موارد چندان قابل باور نیس��تند، اما این اشکاالت جزئي، 
ب��ه کل فیلم لطم��ه اي وارد نک��رده و مان��ع ارتب��اط فیلم با 
 تماش��اگر نمي ش��ود، همچنین باوجود تالطم ه��اي زیادي 
 که ب��راي کاراکترهاي پزش��ک فیلم پیش مي آید، پوش��ش 
 آنه��ا بی��ش از ح��د منطق��ي پاکی��زه اس��ت.اتفاق مه��م 
 دیگري که درب��اره ای��ن فیلم افتاده، س��ربلندي س��ینماي 

دفاع مقدس است. 
»روزهاي زندگي« نش��انه اي گویا و پویا براي صحت این ژانر 
بومي و ملي سینماي ایران است، به ویژه در این مقطع از حیات 
س��ینماي کش��ورمان که روزمرگي و تکرار و کپي کاري، این 

عرصه را دچار مالل و سستي کرده است. 
»روزهاي زندگي« به همراه فیلم هاي ش��اخص دیگري چون 
»قالده هاي طال« و »ملکه«، توانستند اعتبار و ارزش سي امین 
دوره جش��نواره فیلم فجر را حفظ کنند و نشان دهند که امید 

اصلي در این عرصه، به سینماگران متعهد است.
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امام صادق )علیه السالم(:
 كسي كه از قلب خویش واعظي و از نفس خویش بازدارنده اي 
نداشته باشد و همچنین در كنار خود ارشاد كننده و راهنمایي 
نداشته باشد، دشمن خود را بر خویش مسلط ساخته است.

آن سوی پنجره
در بیمارس��تانی، دو مرد بیم��ار در یك اتاق بس��تری بودند. یكی از 
بیماران اجازه داش��ت هر روز بعد از ظهر یك س��اعت روی تختش 
بنشیند. تخت او در كنار تنها پنجره اتاق بود. اما بیمار دیگر مجبور بود 
هیچ تكانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقی اش روی تخت بخوابد. 
آنها ساعت ها با یكدیگر صحبت می كردند؛ از همسر، خانواده، خانه، 

سربازی یا تعطیالتشان با هم حرف می زدند.
هر روز بعد از ظهر، بیماری كه تختش كنار پنجره بود، می نشست و 
تمام چیزهایی كه بیرون از پنجره می دید، برای هم اتاقی اش توصیف 
می كرد. بیمار دیگر در مدت این یك ساعت، با شنیدن حال و هوای 

دنیای بیرون، روحی تازه می گرفت.
مرد كنار پنج��ره از پاركی كه پنجره رو به آن باز می ش��د می گفت. 
این پارك دریاچه زیبایی داش��ت. مرغابی ها و قو ها در دریاچه شنا 
می كردند و كودكان با قایق های تفریحی شان در آب سرگرم بودند. 
درختان كهن منظره زیبایی به آن جا بخشیده بودند و تصویری زیبا 
از شهر در افق دور دست دیده می شد. مرد دیگر كه نمی توانست آنها 
 را ببیند، چشمانش را می بست و این مناظر را در ذهن خود مجسم 

می كرد و احساس زندگی می كرد. روزها و هفته ها سپری شد.
یك روز صبح، پرس��تاری كه برای حمام كردن آنه��ا آب آورده بود، 
جسم بی جان مرد كنار پنجره را دید كه در خواب و با كمال آرامش از 
دنیا رفته بود. پرستار بسیار ناراحت شد و از مستخدمان بیمارستان 

خواست كه آن مرد را از اتاق خارج كنند.
مرد دیگر تقاضا كرد او را به تخت كنار پنجره منتقل كنند. پرس��تار 
این كار را برایش انجام داد و پس از اطمین��ان از راحتی مرد، اتاق را 
ترك كرد. آن مرد به آرامی و با درد بس��یار، خود را به سمت پنجره 
كش��اند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنج��ره بیندازد. حاال 
دیگر می توانس��ت زیبایی های بیرون را با چش��مان خودش ببیند. 
هنگامی كه از پنجره به بیرون نگاه كرد، در كمال تعجب با یك دیوار 
 بلند آجری مواجه شد. مرد پرستار را صدا زد و پرسید كه چه چیزی 
هم اتاقی اش را وادار می كرده چنین مناظ��ر دل انگیزی را برای او 
توصیف كند؟پرستار پاسخ داد: شاید او می خواسته به تو قوت قلب 
بدهد. چون آن مرد نابینا بود و حتی نمی توانست این دیوار را ببیند.

برای آشنایی با اولین خودروی تولید انبوه شده تا مكان 
و تاریخ گشایش اولین پمپ بنزین در دنیا این مطلب 

را مطالعه كنید.
دنیای خودروها بس��یار جالب و ش��گفت انگیز است 
 و بس��یاری عالقه دارن��د تا در ب��اره بس��یاری از این 
اولین ها در دنیای اتومبیل ها اطالعات كسب كنند. 
در این مطلب قصد داریم شما را با اطالعاتی در مورد 

اولین ها در دنیای اتومبیل ها آشنا كنیم.

اولین خودروی بنزینی
درسال 1883 ، طراح 
27 س��اله فرانسوی 
دالم��ر  »ادوارد 
دبوتویل��ه« اولی��ن 
خ��ودرو با پیش��ران 
بنزینی را س��اخت. 
انگیزه وی برای این 
چنین طرح��ی پیدا 
كردن جایگزینی برای ش��یوه حمل و نقل با حیوانات 
بود. پدر او صاحب یك مزرعه و كارخانه فراوری پنبه 
بود و به منظور حمل و نقل ای��ن محصوالت به تعداد 
زیادی اسب نیاز داشت. او با كمك مكانیك پدرش یك 
موتور ثابت بنزینی با توان 8 اس��ب بخار را روی یك 

باركش چوبی نصب كرد.

اولین خودروی تولید انبوه شده
اولین خودروی تولید انبوه ش��ده با موتور بنزینی در 
 curved-dash« ایاالت متحده آمریكا و با نام مدل
Olds« و با ن��رخ تولید  بی��ش از10 ع��دد در هفته 
 ساخته شد. این خودرو در آوریل 1901 میالدی برای 
اولین بار در میان عموم مردم ظاهر ش��د و تا پایان آن 
سال تعداد 433 عدد از آن تولید شد. این تعداد پس از 
سه سال به 5508 خودرو در سال رسید. این خودرو 

در آن زمان در حدود 650 دالر ارزش داشته است.

اولین خودرو با رادیو
اولین رادی��و در یك 
  T  خودرو فورد مدل
ب��ه وس��یله »جورج 
فراست«  18 ساله در 
شهر شیكاگو در ماه 
م��ی س��ال 1922 
می��الدی ق��رار داده 
ش��د. در م��اه نوامبر 
همان سال نیز ش��ركت ارتباطی »ماركونی« نیز یك 
عدد رادیو را در درون یك خودروی لیموزین قرار داده 

و نمایشگاه خودرو در لندن به نمایش گذاشت.

اولین دزدی اتومبیل
اولین س��رقت خ��ودرو در تاریخ در پاری��س و در ماه 
ژوئ��ن 1896 رخ داد. خودروی پژو متعل��ق به بارون 
»دوزیلن«، به وسیله مكانیكش از تأسیسات ساخت 
اتومبیل در جایی كه این خودرو در حال تعمیر بود، به 
سرقت رفت. البته هم دزد و هم خودروی مسروقه به 

فاصله كمی در شهر »آسنریس« یافت شد.

اولین خودروی پالک شده
اولین خودروی پالك ش��ده در دنیا در شهر پاریس و 
به وسیله اداره پلیس این ش��هر به تاریخ 14 آگوست 
1893 پالك ش��د. در آن زمان ن��ام و آدرس دارنده 
خودرو نیز به صورت اختصاری بر روی پالك خودرو 
نوشته می شد. در قانون آن زمان كشور فرانسه قرار بر 
این بود كه هر كس این اطالعات را روی یك تكه فلز 
پیاده كرده و روی خودروی خود نصب كند و هیچ گاه 

آن را پنهان نكند. 

اولین مرگ در حوادث رانندگی
اولین مرگ در اثر یك 
حادث��ه رانندگی در 
17 آگوس��ت س��ال 
1896 می��الدی در 
لندن رخ داد. قربانی 
این حادثه شخصی به 
»بریجی��ت  ن��ام  
دریسكول« بود كه با 
یك خودرو بنز به رانندگی »آرتور ادسل« تصادف كرد. 
در زمان بروز حادثه بریجی��ت در حال گذر از خیابان 
بود و خودروی مذكور با سرعت 6 كیلومتر بر ساعت در 

حال حركت به سمت وی بود.
 او پس از دیدن خودرویی كه به س��مت وی می آمد، 
ترسیده و در وسط خیابان باقی می ماند كه همین امر 

باعث برخورد و مرگ عابر پیاده می شود. 

اولین چراغ راهنمایی
اولین چ��راغ راهنمایی دنیا در ش��هر لندن در تقاطع 
خیابان»بری��ج«  و »نی��و پلس« به ارتفاع ش��ش متر 
نص��ب ش��د. در درون ای��ن چ��راغ كه 10 دس��امبر 
1868 در این ش��هر نصب ش��د از نش��انه های رنگی 
 س��بز و قرم��ز ب��رای هدای��ت خودروه��ای عبوری

 بهره می برد.

اولین پمپ بنزین جهان
اولی��ن پم��پ بنزی��ن جه��ان به وس��یله ش��ركت  
Automobile Gasoline  در ش��هر »س��نت 
لویس« آمریكا در س��ال 1905 فعال ش��د. این پمپ 
بنزین ش��امل یك منبع بود كه بنزی��ن را در اختیار 
خودرو ها قرار م��ی داد. اولین پمپ بنزین به ش��كل 
امروزی در س��ال 1907 میالدی و در سیاتل آمریكا 

ساخته شد.

اولین ها در دنیای خودرو
+18+34

+11+29
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این روزها بازار تبلت ها و كامپیوترهای دستی بسیار 
زیاد ش��ده اس��ت. این دس��تگاه ها كه با قیمت های 
 بس��یار زیادی نیز به فروش می رس��ند، در حالی كه 
می توانند كارما را راه بیندازند، می توانند برای ما ضرر 

هم داشته باشد.
تبلت ها با ورودشان به بازار به سرعت طرفداران بسیار 
زیادی را پیدا كردند و تعداد بس��یار زیادی از آنها نیز 
به س��رعت فروش رفتند. این تبلت ها م��ی توانند در 
بس��یاری از مواقع به ش��ما در انجام كارهایتان كمك 
كند، اما همین كمك ها می توانند بس��یار برای شما 

مضر هم باشد.
محققان در این باره می گویند، نگاه كردن به صفحات تبلت ها، گوش��ی ها و یا لپ تاپ ها 
برای مدت طوالنی، مثال بیش از دوساعت، می تواند باعث بروز عالئمی از سندروم بینایی 

كامپیوتر یا CVS شود. 
از این عالئم می توان به سر درد، خستگی چشم و دید تار اشاره كرد كه اینها خود می توانند 

نشانه هایی از بیماری های چشمی خطرناك تر باشند.
 بس��یاری از تبلت ها مانند iPad و یا Galaxy Tab از نورهای پش��ت زمینه اس��تفاده 
می كنند و این باعث می شود بیش��تر به مانیتورهای كامپیوتر شبیه باشند و همین عامل 

بروز بیماری های چشمی و همچنین ضعیف شدن چشمان شما شود.
محققان برای این كه از این مشكالت به میزان زیادی جلوگیری شود،  راه هایی را پیشنهاد 
می كنند. یكی از این راه ها استفاده از قانون 20-20-20 است. این به این معنی است كه 
بهتر است پس از هر 20 دقیقه نگاه به صفحه به شئی در فاصله 20 متری به مدت 20 ثانیه 
نگاه كنید. دانشمندان همچنین استفاده بلندمدت از این وس��ایل را به هیچ وجه توصیه 

نمی كنند.
 این روزها تبلت ها با قیمت های بس��یار زی��ادی در بازار به فروش می رس��د.  از این میان 
می توان به iPad 3 با قیمت بیش از یك و نیم میلیون تومان اش��اره كرد. سامسونگ نیز 

تبلت هایی با قیمت های بیش از 900 هزار تومان در بازار دارد.

دوربین NHK یك مدل نمایش��ی برای اس��تاندار 
فوق HD اس��ت و دارای وضوح تصویری اس��ت كه 
 كیفیت تصویر این تلویزیون را فراتر از HD می برد. 
ش��ركت هایی چون س��ونی درحال حاضر فیلم ها را 
با وضوح تصویر 4K فیلمبرداری م��ی كنند؛ وضوح 
تصویر عالی كه گفته می ش��ود نسل آینده كیفیت را 
تشكیل می دهد. یك شبكه تلویزیونی در ژاپن از یك 
دوربین جدید رونمایی كرد كه در ثانیه چهار میلیارد 
 پیكس��ل تصویر برداری م��ی كند؛ به عب��ارت دیگر 
فیلم ه��ای 33 مگاپیكس��لی را در 120 فریم در هر 

ثانیه ارایه می كند. شبكه ان اچ كی ژاپن )NHK( دوربین 33 مگاپیكسلی را عرضه كرده 
كه در مقایسه با دوربین هشت مگاپیكسلی آی فن 4s و س��ایر دوربین های فیلمبرداری 
كه 24 فریم در ثانیه فیلمبرداری می كند، از فناوری پیش��رفته ای برخوردار است.گفته 
می شود شركت هایی چون توش��یبا به زودی از تلویزیون ها و نمایشگرهایی رونمایی می 
كنند كه كیفیت 1080p اچ دی دارند كه درحال حاضر باالترین كیفیت ممكن است. پیتر 
جكسون، كارگردان فیلم های »ارباب حلقه ها« فیلم جدید خود را با عنوان »هابیت« در 
 HD 4 فیلمبرداری می كند كه ای��ن امر چهار برابرk 48 فرم در ثانیه و با وض��وح تصویر

دارای وضوح تصویر است. 
دوربین های تلویزی��ون NHK برای نمایش تصویر با كیفیت این ش��بكه در قالب جدید 
به نمایش گذاشته شده كه می تواند چهار میلیارد پیكس��ل در ثانیه فیلمبرداری كند. با 
تمام این اوصاف دوربین NHK كیفیتی فرات��ر از آن دارد و می تواند 120 فریم در ثانیه 
فیلمبرداری و تصویر را با كیفیت 33 مگا پیكس��ل ارایه كند. در زمان بازی های المپیك 

امسال قرار است چندین استاندارد مختلف فراتر ازHD مورد آزمایش قرار بگیرد. 
درحال حاضر تلفن توش��یبا با قیم��ت 10963 دالربه فروش می رس��د اولین تلویزیونی 
است كه برای مصرف كننده با چنین فناوری طراحی شده است، این درحالی است كه در 
بازار هنوز هیچ دستگاه پخش ویدئویی وجود دارد كه بتواند تصاویر دارای كیفیت 4K را 

پخش كند.

كنس��رت دونوازی كمانچه ب��ه همراه تنبك و پركاش��ن در 
هنرسرای خورش��ید، وابس��ته س��ازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان برگزار می شود.
نوازنده كمانچه و سرپرس��ت گروه با بیان این مطلب افزود: 
با توجه به این كه كمانچه نوازی در اصفهان بیش��تر به شكل 
سنتی اجرا شده است، سعی شده در این برنامه اجرای معاصر 

آن اتفاق بیفتد.
بهروز معین بیان داش��ت: م��ا در این برنامه س��عی كردیم با 
استفاده از تكنیك های پیش��رفته كمانچه نوازی قطعاتی از 
اردش��یر كامكار و قطعه ای از خودم به نام »پرس��ه ها«را در 

دستگاه و گام های موسیقی غربی بنوازیم. 
وی همچنین تصریح كرد: دون��وازی و تك نوازی كمانچه به 
در اصفهان انجام نشده است. گذشته از این  شیوه معاصر قبال ً

كه در كل ایران هم كمتر دونوازی و تك نوازی به این شیوه 
كار شده است و س��بك های دیگر بیش��تر متداول است. ما 
دوست داشتیم این شیوه كه اردشیر كامكار و شروین مهاجر 
پایه گذاران آن هس��تند، در دسترس عالقه مندان موسیقی 

قرار بگیرد. 
شایان ذكر است بهروز معین و سیاوش معالئیان با نوازندگی 
كمانچه، میالد س��عدی با پركاش��ن و جعفر قاضی عسگر با 

تنبك  نوازندگان این گروه را تشكیل می دهند.
عالقه مندان می توانند روزهای 11 و 12 خرداد برای استفاده 
از این برنامه، پس از رزو بلیط به هنرسرای خورشید واقع در 
پل چمران، ابتدای خیابان كاوه، جنب شهرداری منطقه 7 ، 
كوی آفتاب مراجعه كرده و جهت كس��ب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 4593560 تماس بگیرند.

نسل آینده دوربین های فیلمبرداریتبلت؛ یک میلیون تومان برای کور شدن 

11 و 12 خرداد ماه در هنرسرای خورشید اصفهان

کنسرت موسیقی ایرانی را با کمانچه نوازی معاصر بشنوید   

کارگران هندی مشغول نصب یک 
داربست مقابل ساختمانی در شهر نویدا 
در اوتارپرادش

نکرده کار که کار کند... دست انداز
اجازه بدهید در همین ابتدا همه 

مجید 
ش��ما عزیزان را به خواندن ریز کافی

مذاكرات دادگاه اختالس عظما 
دعوت كنم كه حقیقتا آیتی است در طنز و كمدی. بنده 
 هم وقتی مش��روح این جلس��ات را می خوانم احساس 
می كنم دیگر می خواهم ننویسم و با آویزن كردن قلم و 
كاغذ جای خود را به این دوستان گرانقدر بدهم كه، ای 
مگس عرصه س��یمرغ نه جوالنگه توست! باور بفرمایید 
چنان اراجیفی در این دادگاه مطرح می شود كه زبان از 
بیانش قاصر اس��ت و این تازه درحالی است كه خیلی از 
این دوستان، طناب دار را در یك قدمی خود می بینند 
ولی با این حال هم دست از شوخی مزاح بر نمی دارند. 

بابا ظرفیت! باب بی خیال! بابا سنگ پای قزوین!
در جلس��ه اخیر این دادگاه آقای »ط-ن« در پاس��خ به 

اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هشت میلیارد تومان 
گفت: من به هیچ عنوان این موضوع را قبول ندارم. زیرا 
از سال 88 كه با این گروه آشنا ش��دم، تنها مبلغ هفت 
میلیارد و 200 میلیون تومان از این گروه پول گرفتم. وی 
در ادامه افزود: یك بار هم كه ما كار خیر انجام داده ایم، 

این گونه با مشكل برخورد كردیم. 
اجازه بدهید بنده با این دوس��ت گرامی ابراز همدردی 
كنم چون واقعا خیلی سخت اس��ت كه انسان یك عمر 
زرنگ بازی در بی��اورد و تمام راه ها برایش باز باش��د و 
كارش به هیچ وجه به خنس��ی نخورد، بع��د تا تصمیم 
گرفت كه در ضمن بقی��ه كارهایش ی��ك كار خیر هم 
بكند، یكه��و زمین و زمان ب��ه هم بری��زد و بگیر و ببند 
شروع ش��ود و آدم درست و حس��ابی بیفتد توی هچل. 
حقیقتا خیلی سخت اس��ت.آنهایی كه تجربه كرده اند، 

می دانند حقیر چه می گویم؛ واقعا سخت است! لذا ما از 
 همین جا به همه دوس��تان عزیزی كه صادقانه مشغول 
رشوه خواری، اختالس، سند سازی سوء استفاده مالی 
هس��تند عرض می كنیم كه برادران! عزیزان! چرا عاقل 
كند كاری كه باز آرد پش��یمانی؟! بهتر نیست مشغول 
زرنگ ب��ازی ه��ای خودتان باش��ید و قی��د كار خیر را 
 بزنید؟ آخ��ر به چه قیمتی می خواهید دس��ت از س��ر 
بیت المال بردارید؟ نه حیف نیست؟! حقیر به نمایندگی 
از مردم مس��تضعف عرض می كنم كه ما خودمان یك 
خاكی توی سرمان می ریزیم. سی، چهل سال اولش را 
كه اشتهای مال و اموال و توان ش��یطنت داشتیم را كه 
رد كرده ایم، این بیست، سی س��ال بقیه اش را هم یك 
خاكی توی سرمان می كنیم. بیخود كه از قدیم نگفته اند 

از نخورده بگیر بده به خورده!

دفتر تیلیفونی یه اصفانی
   اصل اول: دفتر تلفن یك 
اصفهان��ی اصوال ب��ر مبنای 
كاربرد و شغل افراد نوشته یا 
در موبایل ذخیره می شود و 
اصال ربطی به اسم كوچك و 

فامیل ندارد.
   اصل دوم: اصل دوم موجز 
بودن اس��امی اس��ت، به این 
معنا كه با دیدن اسم بایستی 
خواننده اس��م فرد، ش��غل، 
محل كس��ب، نوع ش��غل و حتی مش��خصاب ظاهری فرد مذكور را 

هم بیاد بیاورد
   اصل س�وم و مهم ترین آنه�ا: به دلیل این كه م��ا اصفهانی ها 
 در موارد انگش��ت ش��ماری اق��دام به برق��راری تماس م��ی كنیم 
)نه به دلیل ای��ن كه هزین��ه دارد، بلكه به دلیل این ك��ه تلفن فقط 
مختص كارهای ضروری مثل مرگ و تصادف و .. است( حتی المقدور 
 و تا جایی كه امكان دارد اس��امی باید گویا باش��ند ت��ا از خاطر پاك 

نشوند.
 آقام/ ننم/ آمو اس��دالی/ آمو گنده ی��م.../ آمو كوچیك��م/ آمیز لی/ 
بومونلی/ مونَدلی/ حج خانوم/ حجاقا ممد/حسنی زرا خانوم/حمیدی 
آینه خاور/ هومن خره/ فرشادی دس طال/ نصرت سرخابی/ محسنی 
دایم/ رضای م��ش غلوم/ خونه خان��وم باجی/ همس��اده خاله بتول 
 / كریم دزه/ داریوش��ی دییون��ه/ ممدی رتیل/هوش��نگی خالم اینا/  
ممد یه كتی/ آجریه/ گچیه/ سیمانیه/ سنگیه ِشنیه/ ِمصالح فروشه 
كه یوخده میشله/ س��رامیكیه تو رباط/ ِمصالح فروشه كه نیمی شله 
/ س��یفیدكاره/ س��ف كاره/ امیر نجار/ در آلمینیونیه ت��و دس گرد/ 
نقاش الغره / نق��اش كچله/ گچ ب��ره/ رضوانی عاموم/ م��ادری بچا/ 
بوس��ورم/ خارس��وم/ باجناقه كه رف/  بردرزنی َح ِس��د جواد/ قرض 
الحسنه تو نورباروون/ موبایلیه )برنجیان( احمدباد/موبایلیه )مجید( 
فردوسی/ صافكاره یك / بانگی س��ری خلجا/ بانگی روبروخونمون/ 
رضای نون خالی خور/ كاظمی  فش��نگ/ مژدوای مو قشنگ/ اصغر 
مكانیك/ فریدون چوقتی/ مجیدی  آب دوخیار / حج آقا محضرداره/ 
سردفترداره/ شخ جفر/ شه داری ناحیه پنج/ گازیه/ شیرینی فروشه 
نرس��یده به بیس چارمتری/ موتوریه تو بیسیم/ كلونتری تو رودكی/ 
ایتامی سری رودكی/ پوش��یه تو باغ رضوان/ میوه میدون یك / میوه 
میدون دو -  فقط سیب/ ظرفیه/  اعالمیه یه/ ِطال فروشه سری طاقانی 
اون دسی خیابون روبرو پاساجی  سرتیپ/ سفره عقدیه / قنادی گالب/ 
ِخیاطه تو پاساجی روغنی/كفاشه تو پاساجی افتخار/ َرستورانی شهر 
زاد/ رختی عروس تو كوچه مچد سرخی بقلی پاساجی شكری چارباغ 
پاین/ كیفیه تو كوچه تیلیفون خونه/ بزازه ت��و بازاچه نو/ لبنیاتیه تو 
جده گودالی/ استخاره مسچدی در كوشگ/ قصابه تو قینون/ ِجلیل 
ُغربتی/ احمد سلمونی/خادمی شازده محمد برا كاری كفاره و اینا و 
نُماز میت/ مبلیه تو رنون همون اولش بدی مخابرات شماره گزاری/ 
پسسای دوزه پش مطبخ/فرنی تو حافظ/ بس��نی محفل تو خواجو/ 
یدكی فروشه تو صحرا روغن/جوش��كاره تو درباغشا/ بنگایه تو چنار 
 س��وخته/ رحمانی تو بیس چاری اس��فن/یخیه س��ری باغ دریاچه/

یه بارمصرف نرسیده به سیمین

طنز
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